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Z DZIAŁALNOŚCI JULIANA KRAZIEWICZA
1 

(Założyciela organizacji Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich i nie tylko) 

Już w 1849 roku powstało pod egidą Ligi Polskiej pierwsze polskie Towarzystwo Roln icze na 

Pomorzu, w Brodnicy, założone przez Ignacego Łyskowskiego, ale zakończyło krótki żywot 

wraz z Ligą2. Nastąpiła przerwa w życiu organizacyjnym, aż dopiero rok 1861 przynosi 

ożywienie w tej dziedzinie. Na łamach „Nadwiślanina” toczą się dyskusje w sprawie 

zakładania organizacyj oświatowych itp. Ignacy Łyskowski zwracał uwagę na potrzebę  

oparcia się dążnościom germanizacyjnym „drogą prawną i jawną, środkami konstytucyjnie 

dozwolonymi, stanąć na straży narodowej oświaty i zamożności. Głównym ku temu 

środkiem będą towarzystwa, mające na celu połączonymi siłami budzić wśród mas 

oświatę i moralność, wzniecać zamiłowanie pracy i oszczędności. A więc łączmy nasze 

siły i brońmy się; brońmy się niezachwianie drogą otwartą a bronią legalną”. W ślad za 

propagandą organizowania się zakłada Ignacy Łyskowski Towarzystwo Rolnicze w Brodnicy, 

dla powiatu brodnickiego i lubawskiego, w tymże roku 1861, dnia 13 września.  

W programie pracy Towarzystwa było: zaprowadzanie płodozmianów w gospodarstwach 

włościańskich i zakładanie bibliotek parafialnych. Zakładało ono także pierwsze t.zw. 

„Towarzystwa okręgowe”, tj. parafialne towarzystwa włościańskie, z których zwłaszcza 

Koło w Wielkim Pułkowie wykazywało wielką ruchliwość3. Następnie powstają na Pomorzu 

Towarzystwa Rolnicze: Ziemi Chełmińskiej, Południowo Pomorskiej (w Starogardzie) a 

członkami ich nieraz bywają włościanie4. Przykład tych organizacyj podziałał zapewne 

pobudzająco na inicjatywę Juliana Kraziewicza z Tymawy5. Wcześnie osierocony, 

wychowywany w domu dziadków Gorczyszewskich, uczył się u nauczyciela 

Bieniszewskiego, poczym uczęszczał do gimnazjum w Chełmnie; praktykując jako rolnik na 

pruskim Mazowszu6, tam się ożenił z protestantką (-1881) w 20 roku życia. Parę lat był 

urzędnikiem, zdaje się też, że wędrował pewien czas po Niemczech. Środowisko szkolne, a 

po tym własny dom wywierały zapewne niemczące wpływy, brak mu było prawdopodobnie 

styczności z polską inteligencją. W 1857r. przybył w okolice Gniewu, osiadł w Tymawie i 

objął dzierżawę włók proboszczowskich, uchodząc za wzorowego gospodarza. Widocznie 

silne były wpływy niemczyzny, skoro przez długie lata nie władał dobrze językiem polskim, a 

rozprawy swoje organizacyjne początkowo pisał podobno po niemiecku, a następnie 

tłumaczył je na język polski. Wszakże wytrwałą pracą doszedł po tym do płynnej wymowy 

polskiej i poprawnej pisowni. Początkowo zdaje się obojętny pod względem 

narodowościowym, około 1861 r. zaczął budzić w sobie polskiego ducha. Może echa 

warszawskie docierały doń drogą czasopism? Zamiłowany rolnik czytywał także w tym 

czasie „Die Annalen der Landwirtschaft in den Königlichen Prcussischen Staaten”, w których 

wyczytał (zeszyt lipcowy z 1862 r.), iż ludność polska w Prusach Zachodnich jest skazana na 



wymarcie7. „Orzeczenie to głęboki wpływ wywarło na Kraziewiczu i obudziło w nim naturalne 

poczucie potrzeby odporu. Przemyśliwał nad środkami. Żale, obawy i pomysły swoje w 

poufnych rozmowach objawił księżom: Franzkiemu w Gniewie i Schaeferowi w Piasecznie. 

Ci pochwalili. zamiary Kraziewicza, a on w październiku 1862r. zebrał sąsiadów swoich na 

pierwsze zebranie w Piasecznie” 8. Na wezwanie Kraziewicza zjechał się szereg gospodarzy 

z okolic Piaseczna i Gniewu dnia 1. X. 1862r., którzy zawiązali Towarzystwo Rolnicze w 

Piasecznie, przyjąwszy statut Towarzystwa Rolniczego dla ziemi pomorskiej. 

Przewodniczącym wybrano Kraziewicza, zastępcą Dziarnowskiego z Piaseczna, 

sekretarzem Czarneckiego z Bielska, podskarbim Bałacha. Posiedzenia Towarzystwa 

odbywały się regularnie co miesiąc, w drugą środę po pierwszym. o godz. 3 popołudniu, w 

lokalu Bałacha. Oto tematy omawiane na owych posiedzeniach: 

„O zyskowności gospodarstwa i urodzajności ziemi najtańszym kosztem”, „O orce jesiennej”, 

„O mierzwie”, „O sianiu koniczyny i traw”, „O korzyściach z gipsowania”, „O chowie owiec 

jako środku do powiększenia dochodów małych gospodarstw”, „Najlepszy i najprostszy 

sposób pielęgnowania pszczół według metody ks. Dzierżona”, „O obchodzeniu się z paszą” 

itd. Wreszcie pouczano włościan tamtejszych o potrzebie ubezpieczania płodów od 

gradobicia, sprawa ważna, którą później przez lat trzydzieści bez mała będzie wbijał w głowy 

wielkopolskich kmiotków Maksymilian Jackowski. Członkowie uczęszczali dość pilnie na 

posiedzenia i brali żywy udział w rozprawach, którym niekiedy asystowała policja. W końcu 

pierwszego roku działalności Towarzystwo urosło do liczby 80 członków, rosła biblioteczka9. 

Na posiedzeniach mówiono dalej o hodowli ryb, drzew owocowych, użytkowaniu torfu, o 

płodozmianie, użyźnianiu roli, Chociszewski mówił „O oświacie” itp.  

Nie ograniczając się do spraw wyłącznie gospodarskich, założono w Gniewie spółkę 

pożyczkową wraz z Kasą oszczędności dn. 12. I. 1865r. Życie wewnętrzne Towarzystwa 

staje się coraz bujniejsze, w 1865 r. liczba członków wzrasta do 146, a w trzecią rocznicę 

założenia Towarzystwo urządza 10. X. 1865r. wystawę rolniczą, zdaje się pierwszą 

włościańską na ziemiach polskich. Obchód rocznicy przeszedł w miłym nastroju, padł nawet 

projekt założenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego od ognia, zachęcano się wzajemnie do 

gorliwego udziału w pracach organizacji10. Pełen inicjatywy Kraziewicz głosi w prasie 

potrzebę organizowania się rolników. Naczelnym obowiązkiem rolnika - stwierdza on - jest 

trzymanie się wszelkimi siłami ziemi, na której należy gospodarować „rozumnie, z 

obrachunkiem i umiejętnością”. Gospodarstwa należy się uczyć wszelkimi sposobami, za 

tym radzi on gospodarzom wysyłanie synów na dłuższą wędrówkę gospodarczą, by wiele 

widzieli i rozszerzyli horyzont obserwacyjny i doświadczalny. Zapewne nie ubywałoby tyle 

ziemi z naszych rąk, gdybyśmy lepiej gospodarowali, tego zaś najlepiej można się nauczyć w 

towarzystwach rolniczych. Proponuje on nawet, by „N a d w i ś l a n i n” i „P r z y j a c i e l  

Ludu” wydawał specjalny dodatek rolniczy dla członków Towarzystw Rolniczych, które by w 



owym organie znalazły dla siebie „zarazem niejako tę dyrekcyą środkową, której brak coraz 

bardziej będzie się nam dawał we znaki” 11. On też doprowadza do skutku 13. IV. 1864 r. 

swój pomysł założenia Samopomocy członkowskiej w razie zgorzenia. Kraziewicz też 

pierwszy zwrócił uwagę na niezmiernie ważną sprawę rachunkowości gospodarczej. 

Zwiedzając bowiem gospodarstwa członków, przekonał się, iż ogólnie nie prowadzono 

rachunków gospodarskich. Wobec tego porusza tę sprawę na posiedzeniu 13. XII. 1865 r., 

stawiając za przykład gospodarstwa angielskie, gdzie powszechnie prowadzi się 

rachunkowość gospodarczą. Na tymże posiedzeniu przedstawia swój projekt schematów 

rachunkowych, które rozdaje członkom celem rozpatrzenia i sprawdzenia, czy odpowiadają 

potrzebom praktycznym. Tegoż dnia przedstawia Towarzystwu ważność posiadania pisma 

rolniczego dla mniej wykształconych rolników. Uznano tę potrzebę i postanowiono, by 

Zarząd porozumiał się z innymi towarzystwami rolniczymi, celem wspólnego wydawania 

pisma rolniczego12. By uzyskać pełniejszy obraz życia Towarzystwa Piaseckiego,  

przyjrzyjmy się obradom walnego zebrania w dniu 15. XI. 1865 r.13Zebranie wybrało 

ponownie dawny zarząd z Kraziewiczem na czele, powierzywszy Józefowi Chociszewskiemu 

funkcję pomocnika sekretarza. Chociszewski przyjął obowiązek układania sprawozdań z 

czynności T-wa i przesyłania ich do czasopism. Kraziewicz w przemówieniu zachęcał 

członków do zajęcia się dolą robotników najemnych i służących; zalecał także, by rodzice jak 

najdłużej sami gospodarowali, a po tym zostawili sobie część gruntu, wypuszczając synom 

gospodarstwa. W końcu projektuje, by członkowie każdej wsi osobno tworzyli kółka, które by 

się co tydzień zbierały, celem narady w sprawach gospodarskich. Na takich bowiem kółkach 

można by najlepiej wspierać się radą w sprawie płodozmianów, zasiewów, inwentarza, 

godzenia sporów itp. „Wystawił wielkie korzyści z takich kółek, które by bardzo dzielnie do 

wzrostu rolnictwa i utwierdzenia węzłów towarzyskich i narodowych przyczynić się  mogły, a 

za tym wyraził ob. Kraziewicz nadzieję, iż wszyscy członkowie starać się będą o 

zaprowadzenie takich kółek”. Wniosek przyjęto jednogłośnie i wyznaczono członków, u 

których mają się odbyć pierwsze posiedzenia kółek wiejskich. Członek Melchior Tollik z 

Janowa podkreśla użyteczność podobnych kółek z tego także względu, że gdy zebrania ich 

odbywać się będą u coraz to innego członka, to członkowie starać się będą o lepszy 

porządek i czystość w stajni, oborze, podwórzu i domu mieszkalnym. Terminy tych 

posiedzeń kołek lokalnych wyznaczono na każdy czwartek. Józef Chociszewski zauważa, że 

w Poznańskiem tylko wyższe klasy należą do towarzystw rolniczych, a ponieważ trzeba 

organizować lud, więc ogólnie tu do Piaseczna zwracają się po wzór i radę. Melchior Tollik 

zachęca do pracy pod kierunkiem Kraziewicza, do zaprowadzenia płodozmianu, korzystania 

ze spółki pożyczkowej. „Oto większa część nas tu obecnych - mówił - posiada kawał ziemi, 

odziedziczonej po ojcach. Niechże go każdy uprawia, a przede wszystkim niechże go 

nikomu obcemu nie sprzedaje. już się dosyć między nami obczyzny napleniło, czas by zaiste 



było się opamiętać. Niechże tedy nikt za żadne a żadne pieniądze ojcowizny nie sprzedaje, 

bo popełnia grzech ciężki, za który Panu Bogu i ojczyźnie odpowie. Za żadne mówię 

pieniądze świętej ojców puścizny z rąk nie wypuszczajmy, bo ziemia coraz to droższa. 

Niechże się każdy sam naucza, ale niech każdy ojciec, każda matka baczy, aby pilnie dzieci 

do szkoły posyłać. Czytać, pisać i rachować powinien każdy a każdy umieć”  

W dalszym ciągu omawiano sprawę założenia Towarzystwa Ubezpieczenia od ognia, w 

porozumieniu z innymi Towarzystwami. Rolniczymi. Konkretny plan ma opracować członek 

Walenty Stefański. Chociszewski odczytał mowę o zacności stanu rolniczego. W końcu 

przedstawił obecnym ob. Wieczorka, przybyłego z ramienia Towarzystwa Rolniczego 

Powiatów Północnych w Wielkim Księstwie Poznańskiem, by poznać bliżej organizację 

Towarzystwa Piaseckiego. Gościa powitano przez powstanie i okrzyk na cześć Wielkopolan. 

W podziękowaniu za serdeczne powitanie Wieczorek zaznaczył: „ze wstydem wyznać trzeba 

iż u nas w Wielkopolsce niema podobnych towarzystw, - a mianowicie lud w nich nie bierze 

udziału. Na naszych zebraniach mało bywa członków”. Wreszcie członkowie przez podanie 

ręki Kraziewiczowi okazali chęć dalszej współpracy dla rozwoju organizacji. Kraziewicz nie 

ograniczał swojej działalności do samego Piaseczna, ale wprowadził swą organizację w 

okres - że się tak wyrazimy - ekspansji. Dzięki inicjatywie jego i osobistemu współdziałaniu 

powstało nowe włościańskie Towarzystwo Rolnicze w Pieniążkowie (p. Czerwińskiem), w dn. 

15. II. 1866 r. Na tym zebraniu organizacyjnym przemawiali m. i. Kraziewicz, Chociszewski i 

Tollik, podkreślając potrzebę organizacyj włościańskich, które we wsiach się dobrze 

rozwijają. Na czele nowej organizacyj stanęli: Berent z Dąbrówki, Dzięgielewski z Lalków i 

ks. Teofil Gierszewski14.  

W dalszym ciągu swej akcji współdziałał Kraziewicz w założeniu podobnej organizacji w 

Pelplinie. Przewodniczył na zebraniu organizacyjnym 8. V. 1866 r. i wykazywał potrzebę 

postępu i oświaty w gospodarce, bo inaczej nasza ziemia przejdzie w obce ręce. Zatem 

trzeba się uczyć, pracować i oszczędzać; uczyć się należy wspólnie w towarzystwach 

rolniczych. W końcu zachęcał do współpracy z duchowieństwem na polu walki z pijaństwem i 

przyrzekł dostarczyć statut. Wyznaczono terminy posiedzeń w niedzielę po pierwszym 

każdego miesiąca15. Wreszcie był Kraziewicz współzałożycielem Towarzystwa Rolniczego w 

Bobowie, założonego z pomocą ziemianina Edw. Kalksteina z Jabłówka, ks. Bojanowskiego 

z Bobowa i ks. Schlütera z Pączewa. Na zebraniu organizacyjnym dnia 24. V. 1866 r. 

przewodniczył Kraziewicz, a w przemówieniu wykazywał, ile to ziemi polskiej przeszło w 

obce ręce, które potrafią ją lepiej wykorzystać. Uczmy się więc lepszej gospodarki w 

organizacjach rolniczych. Chociszewski mówił o zacności stanu rolniczego, on też dostarczył 

statut. Zapisało się 94 członków, przewodniczącym został Kalkstein16. Ruchliwy Kraziewicz 

następnie bierze udział w posiedzeniach wszystkich czterech towarzystw rolniczych, zawsze 

w charakterze referenta17. Zarząd starał się pozyskać członków dla Towarzystwa Pomocy 



Naukowej, co dało pomyślny wynik, gdyż większość zapisała się na członków. Troską 

Zarządu była frekwencja na posiedzeniach, nie zawsze zadawalająca. Niektórzy proponowali 

usuwanie obojętnych i leniwych członków, ale po dyskusji przyjęto wniosek Stefańskiego18, 

by corocznie publicznie skarcić opieszałych na walnym zebraniu. Zaprowadzono 

sprawdzanie listy obecnych w celu kontroli. Gdy na posiedzeniu w dn. 14. II. 1866r. 

poruszono kwestię udziału kobiet w pracach organizacji, Kraziewicz podał projekt założenia 

Towarzystwa Gospodyń, które by się zbierało 2 razy rocznie w Piasecznie. Projekt został 

zrealizowany, Towarzystwo to odbywało podobno posiedzenia, o których jednak brak 

bliższych danych19. Na tymże posiedzeniu poruszano sprawę wydawania czasopisma 

rolniczego, ale Stwierdzono brak funduszów, więc narazie sprawę odroczono. O duchu 

panującym w organizacji świadczy fakt, że gdy zauważono, iż sala u Bałacha nie może 

pomieścić obecnych członków, ten oświadczył gotowość wybudowania nowej sali, co 

przyjęto okrzykiem na cześć Bałacha20. Wszechstronna i żywa działalność Kraziewicza 

doczekała się pięknego wyrazu uznania ze strony członków. Gdy pewnego razu opuścił on 

posiedzenie (11. IV. 1866 r.). członkowie jednogłośnie uchwalili, by uroczyście obchodzić 

imieniny Kraziewicza, „aby okazać Kochanemu Naczelnikowi”, iż jego praca i trudy nie były 

daremne, iż się ocenia jego poświęcenie. Piękna ta uroczystość, w czasie której wręczono 

solenizantowi srebrny puchar z odpowiednim napisem i adres, odbyła się dnia 20 maja 1866 

r.21 . Rozumiejąc potrzebę posiadania czasopisma fachowego, a zarazem jak gdyby organu 

prasowego kół rolniczych, wznawia swój dawny projekt i energicznie prze do jego realizacji. 

W tym celu porozumiał się z przewodniczącymi innych towarzystw rolniczych. Na 

posiedzeniu w Pieniążkowie w dniu 5. IX. 1866 r. Kraziewicz z Edw. Kalksteinem i Berentem 

z Dąbrówki, w imieniu reprezentowanych przez nich Towarzystw uchwalili wydawanie pisma 

rolniczego, powierzając jego redakcję obecnemu także Chociszewskiemu. Ten oświadczył 

gotowość wydawania pisma od dn. 1. I. 1867r. Koszta pokryją 3 wspomniane Towarzystwa: 

Piaseckie, Bobowskie i Pieniążkowskie. W ten sposób doszło do skutku wydawnictwo 

chełmińskiego „Piasta”, którego głównym współpracownikiem został Kraziewicz, 

umieszczając w każdym niemal numerze pierwszego rocznika (1867) swoje artykuły22.  

W ciągu 1866 r. zaprowadzono w każdej wiosce, zamieszkałej przez członków Towarzystwa, 

kółka rolnicze włościańskie oraz 1 kółko rzemieślnicze. Na posiedzeniu dnia 13. VI. 1866 r., 

zmieniono ustawy Towarzystwa i przyjęto nowe, ułożone przez Józefa Chociszewskiego, 

który niewątpliwie porozumiewał się z Kraziewiczem w trakcie opracowywania projektu. 

Nowy statut oparty był już na paroletnim doświadczeniu organizacji, a więc przeszedł próbę 

życia.  

Paragraf 1 określał cele organizacji: „szerzenie oświaty, wzrost rolnictwa i przemysłu, oraz 

zachęta do pracy i oszczędności. Zasadą Towarzystwa jest miłość bliźniego i niesienie sobie 

wzajemnej pomocy w myśl Kościoła świętego”. Środkami, wiodącymi do tego celu, miały być: 



zebrania miesięczne, biblioteka, zakładanie spółek pożyczkowych i kółek rolniczych oraz 

rzemieślniczych i t. p. (§ 2). Statut też określał „dopomaganie do zakładania towarzystw 

rolniczych w innych stronach kraju”  (§ 2 h) jako jeden ze środków. Charakterystycznymi były 

postanowienia. mówiące o członkach. Poza udziałem w pracach Towarzystwa i składkami, 

obowiązkiem członka jest „prowadzić żywot trzeźwy, pracowity, chrześcijański i wypełniać 

ściśle przepisy naszej św. Wiary. Pijaków żadną miarą Towarzystwo nie cierpi” (§ 3 a, d). 

Inne postanowienia mówią o składzie Zarządu i jego obowiązkach, przepisują czas i tok 

zebrań oraz dorocznej uroczystości rocznicy założenia. „Przy tym rzeczy miejscowe, 

wydarzenia najnowsze, czynności porze roku odpowiednie, powinny mieć pierwszeństwo 

przed ogólnymi i dalszymi. Rozprawy tyczące się polityki są zakazane. Urzędowym językiem 

Towarzystwa jest język polski”. Towarzystwo przybrało sobie za patronów św. św. Cyryla i 

Metodego. Uderza w ustawach ścisła selekcja pod względem moralnym w doborze członków 

oraz wybitnie religijny duch organizacji. Godnym uwagi było także podkreślenie o pomocy w 

zawiązywaniu takich organizacyj w innych stronach kraju23. W listopadzie 1866r. 

zapoczątkował Kraziewicz tzw. szkółkę rolniczą, odbywającą bezpłatne lekcje w środy i 

soboty. Urządzono także staraniem Towarzystwa dwa amatorskie przedstawienia. 

Projektowane „Towarzystwo Ogniowe” odłożono do lepszych czasów, z braku sprzyjających 

warunków. Zarząd użalał się na brak frekwencji i czynnego udziału w posiedzeniach, na 

zaleganie ze składkami, przetrzymywanie książek z biblioteki i t. p.24. Kraziewicz brał także 

udział w zebraniu przygotowawczym do pierwszego Sejmiku Gospodarskiego, odbytym w 

Chełmnie w dniu 13. XI. 1866 r. Zachęcał gorąco członków do udziału w sejmiku, a na ten 

apel zebranie uchwaliło wziąć udział w sejmiku. Nie wiadomo nam jednak nic, czy Kraziewicz 

z członkami był na pierwszym sejmiku, gdyż zachowane sprawozdania nie wspominają o 

tym. Naczelnik kładł nacisk na to, by w kółkach włościańskich parafialnych zajęto się 

ułożeniem i zaprowadzeniem formularzy, służących do prowadzenia rachunkowości 

gospodarczej. Podawał też opieszałym członkom przykład pierwszego zrzeszenia tkaczy w 

Rochedale, by im unaocznić prawdę, którą wyznawał i gorąco zawsze propagował, iż 

„potęga stowarzyszeń jest cudowna”25. Doceniając w zupełności potrzebę propagandy swej 

idei drogą prasy, gorąco propagował potrzebę i owocność organizacji rolniczych w odezwie 

„do braci rolników” , którą już kiedyś w „Przyjacielu Ludu” był umieścił26.  

Nie zaniedbując odwiedzania towarzystw, których był współzałożycielem, zabrał się także do 

organizacji zebrań wyborczych. Wynikł stąd konflikt z policją, która wzięła popularnego 

„Naczelnika” pod nadzór i na pewien czas zakazała udziału w życiu organizacyjnym. 

Wskutek tego niema go w marcu i kwietniu na posiedzeniach Towarzystwa, którego 

„członkowie byli bardzo zasmuceni, że kochanemu naszemu naczelnikowi nie było wolno w 

zebraniu uczestniczyć”27. Uzyskawszy wreszcie swobodę ruchu, bierze znów żywy udział w 

pracy Towarzystwa; na zebraniu w dniu 15. V. 1867 r. wznawia energicznie projekt 



zaprowadzenia formularzy rachunkowych gospodarskich. Po długich debatach rozesłano 

projekt formularzy do innych towarzystw rolniczych, by go oceniły, a po tym przysłały 

delegatów na posiedzenie wspólnej komisji, celem uzgodnienia projektów. Konferencja ta 

doszła do skutku w dniu 9. VII. 1867 r. w Piasecznie przy udziale 20 osób. Po długich 

rozprawach przyjęto projekt Bardzkiego z Wysoki, mało różniący się od projektu Kraziewicza. 

Chociszewskiemu polecono wydrukowanie odpowiednich broszurek z przyjętym 

formularzem28. *** 

Tymczasem dobry dotychczasowy duch w organizacji zaczął słabnąć. Na posiedzeniu w dniu 

13. XI. 1867 r. użala się naczelnik, iż Towarzystwo „zamiast iść naprzód, wstecz się cofnęło. 

Jakaś oziębłość ogarnęła członków”. Posiedzenia mało były uczęszczane, troszczono się za 

mało o sprawy rolnicze i „Piasta”, nie korzystano ze szkółki rolniczej. Stan kasy był 

niezadawalający, nie oddawano książek do bibliotek itp. Apeluje więc Kraziewicz gorąco do 

członków, by podtrzymali ustaloną już dobrą sławę organizacji. Na apel ten przyrzekali 

członkowie poprawę, przez podanie ręki naczelnikowi29.  

W 1868 r. bierze udział w drugim Sejmiku Gospodarskim w Toruniu, odbytym w dniach 19 i 

20 lutego. Słynny „Naczelnik” Towarzystwa w Piasecznie odczytał tam pracę swą „O 

gospodarstwach włościańskich w Prusach Zachodnich”. Rzecz ta wyszła także w osobnej 

broszurce30. Autor uważa, iż uwłaszczenie i separacja nie wyszły na dobre naszym 

włościanom, którzy nie potrafili jeszcze racjonalnie gospodarować, więc też często za 

bezcen sprzedawali swe posiadłości (str. 5). Nieumiejętne stosowanie nowych metod, brak 

obrachunku itd. doprowadzały do ruiny gospodarstwa włościańskie (str. 6). Kraziewicz uważa 

Towarzystwa przemysłowo-rolnicze za jedyną dźwignię naszych gospodarstw włościańskich, 

co stwierdził własnym doświadczeniem. Warunki konieczne owocności organizacji są 

następujące (str. 7 i n.):  

1. Towarzystwa powiatowe muszą się przekształcić na parafialne.  

2. Trzeba dbać o ogólną oświatę, a towarzystwa włościańskie muszą swym członkom 

zapewnić jakieś korzyści materialne, ułatwienia itp.  

3. Potrzeba inteligentnych i ofiarnych przewodniczących.  

4. Przewodnicy ci muszą być ludźmi „z głową, sercem i wiarą”, bo „wiara oswobodziła 

włościaństwo nasze z pod jarzma pijaństwa”, a włościanie mają zaufanie tylko do ludzi z 

wiarą.  

5. Duch w towarzystwach musi być demokratyczny, „bratersko-ludowy”.  

W zakończeniu daje obraz historyczno - statystyczny towarzystw rolniczych w Prusach 

Zachodnich i wyraża wiarę, że „włościanin nasz tym bardziej stanie się naszym, skoro go z 

niedoli wydźwigniemy do swobody”. Mimo zapału naczelnika i przyrzeczeń członków, nie 

wróciło Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie do początkowej bujności życia organizacyjnego. 

Powoli życie w nim płynie coraz leniwiej, w czasopismach czytamy tylko o obchodach 

jubileuszowych. W parę lat po tym pisze jeden z członków - wspominając o lepszych 



czasach Towarzystwa, - które „dziś i już od kilku lat śpi snem letargicznym, bodaj wcale nie 

do przebudzenia Obojętność i nieufność do tego stopnia, że na posiedzenia miesięczne z 

ledwością trzech przybywa. A kiedy Zarząd ogłasza obchód rocznicy założenia, oznajmia, iż 

odbędzie się nabożeństwo dziękczynne a zarazem i błagalne, aby Pan Bóg wszystkich 

opieszałych członków Towarzystwa oświecić raczył, ażeby obowiązki swe względem 

Towarzystwa z rozpoczynającym nowym rokiem chętniej i sumienniej wypełniali, niżeli w 

roku zeszłym”31. Zniechęcony Krazicwicz zwraca swój zapał organizacyjny w kierunku 

założenia Stowarzyszenia Centralnego do Zabezpieczenia życia i uzyskania funduszu 

pogrzebowego dla Prus Zachodnich w Gniewie”. Od 1868 r. przez szereg lat przewodniczy 

temu Towarzystwu, którego był inicjatorem i głównym współzałożycielem32. W Piasecznie 

zajmuje się jeszcze dłuższy czas (1871 r.) spółką pożyczkową33; w 1873 r. przewodniczy w 

powiatowym komitecie wyborczym w Gniewie34.  

W 1875 r. założono 9 kwietnia Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Prus Zachodnich - z 

inicjatywy Sejmiku Gospodarskiego w Toruniu. Dyrektorem Wydziału Rolniczego został Leon 

Czarliński, a po złożeniu przezeń mandatu objął tę funkcję Kraziewicz. W tym charakterze 

ogłasza odezwę pt.: „Bracia rolnicy” w „Gospodarzu” toruńskim. Tłomaczył na wstępie iż: 

„Jedna z największych powinności obywatelskich jest ta, ażebyśmy w tej ziemi, od ojców 

naszych nam powierzonej pracowali z umiejętnością i wyrachowaniem” W dalszym ciągu 

wyjaśniał znaczenie towarzystw rolniczych, walczył z nieufnością i podejrzeniami 

„przebudźcie się z uśpienia, w jakim niestety zanadto już długo i z najwidoczniejszą krzywdą 

własną, dotąd spokojnie i wygodnie trwaliście. Korzystajcie z towarzystw!” Ogłasza w końcu, 

iż z największą chęcią dopomoże do zakładania nowych towarzystw rolniczych, jeśli się tylko 

doń inicjatorzy zgłoszą. Wkrótce jednak rozwiązało się to Centralne Towarzystwo 

Gospodarcze35. W listopadzie 1877 r. postanowiono zreorganizować Towarzystwo Rolnicze 

w Piasecznie i utworzyć „Towarzystwo Rolnicze na powiat Kwidzyński”, z główną siedzibą w 

Piasecznie. Dawne Towarzystwo Piaseckie i Pieniążkowskie weszły w jego skład. Walne 

zebrania mają się odbywać w Piasecznie 4 razy w roku. Projekt ustaw, zreferowany przez 

Kraziewicza - obranego prezesem na tymże posiedzeniu - przyjęto jednogłośnie. Wiadomo 

nam o szeregu następnych zebrań nowej organizacji, odbywanych w Piasecznie pod 

przewodnictwem Kraziewicza, który najczęściej był referentem. 36*** 

Po tym urywają się wzmianki czasopism o działalności Kraziewicza. Porzucił Piaseczno po 

katastrofie finansowej i przeniósł się 1889 r. do Gdańska, gdzie przebywał niemal do końca 

życia. Umarł 4 kwietnia 1895r., zdaje się w Pelplinie, w czasie podróży do W ielkiego 

Księstwa Poznańskiego37. Dziś zapomniany, twórca programu pracy w organizacjach 

włościańskich, cieszył się przecież kiedyś wielkim uznaniem nie tylko na Pomorzu, ale i w 

Wielkopolsce38. Najwymowniej świadczy o tym fakt, że na posiedzeniu Towarzystwa 

Rolniczego powiatu Toruńskiego w dniu 23 marca 1866 r. w Chełmży mianowano członkami 



honorowymi tegoż Towarzystwa Ignacego Łyskowskiego z Mileszew i Juliana Kraziewicza „w 

uznaniu zasług około podniesienia gospodarstwa naszego narodowego”39.  

Witold Jakóbczyk  

1. Niniejszy szkic z dziejów pracy organicznej na Pomorzu ma przypomnieć zapomnianą postać 

organizatora, pierwszych na ziemiach polskich, towarzystw rolniczych włościańskich. Nie chodzi nam 

o wyczerpanie całości zagadnienia, tylko o uchwycenie najważniejszych elementów działalności 

Kraziewicza, który stworzył wzór organizacyj rolniczych włościańskich, naśladowany całkowicie i 

rozwinięty następnie w kółkach włościańskich wielkopolskich, pod kierownictwem Maksymiljana 

Jackowskiego.  

2. Władysław Łebiński, „Kółka Rolniczo-włościańskie i rozwój pracy około rolniczej oświaty 

ludowej w Wielkiem Księstwie Poznańskiem i Prusach Zachodnich”. Warszawa 1881. 

Odbitka z  „Ateneum”, str. 15 i n.  

3. „Nadwiślanin”, 1861 r., nr. 16 i n.; 87, 90, 100, 127; „Przyjaciel Ludu”, Chełmno 1862, nr. 

38 i  i.Walery Rutkowski, „Towarzystwa Rolnicze Polskie w Prusach Zachodnich”. Poznań 

1895, str. 8 i n.  

4. „NadwiśIanin”, 1862 r., nr. 35, 43, 69, 70, 107, 119 i i. „Przyjaciel Ludu”, Chełmno 1862 

r., nr. 8, 48, 52 i i. Niewątpliwie pewien wpływ na powstanie organizacji ziemiańskich w tych 

latach wywarł przykład Towarzystwa Rolniczego w Warszawie; nie bez znaczenia  był też 

przykład podobnych organizacji zagranicznych: niemieckich i angielskich. Sprawa 

włościańska była już wówczas uregulowana, wolność stowarzyszeń rolniczych nie była 

ograniczona w tym czasie.  

5. Juljan Bernard Kraziewicz urodził się 20 maja 1829 roku w Lidzbarku (Welskim). Rodzicami 

byli: „nobilis Joannes Kraziewicz (civis in Rypin et postae administr.)” oraz „spectabilis Anna 

Gorczyczewska”. Odpis świadectwa urodzenia i chrztu, sporządzony na podstawie ksiąg parafialnych 

lidzbarskich, nadesłał mi ks. prałat KIatt, któremu na tym miejscu składam gorące podziękowanie. 

6. RTNTor, XIV, str. 79.  

7. „Gazeta Toruńska”  1895 r., nr. 83 (nekrolog). „Piast”, Chełmno 1887 r., nr. 16. Kalendarz 

„Przyjaciela Ludu” - za 1867 r., str. 149 i n. W. Łebiński, o. c. str. 27 i n.  

8. W. Łebiński, o. c. str. 28 i n. - Ignacy Danielewski, pisze w „Dzien. Pozn.”, d. 20. 8. 1896 

r. (nr. 190), że .”Towarzystwo piaseckie wyszło z głowy Walentego Stefańskiego  byłego 

drukarza w Poznaniu mieszkającego w czasie założenia tow. tego w Kolińczu” (p. 

Starogardem). Dziś trudno to sprawdzić. Kraziewicz wykazał w całej swej działalności 

społeczno-gospodarczej, w różnych dziedzinach tyle inicjatywy, umiejętnej 

przedsiębiorczości i wytrwałości, że zasługa St., jeżeli była, mogła być tylko bardzo nikłą. 

9. „Nadwiślanin”  1863 r., nr. 24, 42, 45, 81, 105 i i.; „Przyjaciel Ludu” 1863r., nr. 12, 24, 26, 

39, 44 i i.  

10. „Przyjaciel Ludu” 1834 i 1865 całe roczniki; szczególnie r. 1865, nr. 42.  

11. „Przyjaciel Ludu”  1865 r., nr. 4.  

12. Tamże, r. 1865, nr. 52. 

13. Tamże, nr.  47. 

14. „Przyjaciel Ludu”, 1866 r., nr. 10. Ks. Teofil Gierszewski  rodem z Opalenia, później 

prob. w Ostródzie, um. w Ugoszczu.  

15. Tamże, nr. 20. „Ziemianin”, Poznań 1866 r., nr. 27.  

16. „Przyjaciel Ludu”, 1866 r., nr. 33. „Ziemianin”, 1866 r., nr. 31.  

17. Sprawozdania w całym roczniku 1866 i 67 „Przyjaciela Ludu”, oraz „Piasta” 

(Chełmińskiego) za 1867 r.  

18. Dwóch Stefańskich było czynnymi współpracownikami Kraziewicza: znany nam już 

Walenty oraz Jan, nauczyciel w Piasecznie, przedtem w Chełmnie.  

19. Przewodniczącą była p. Januarja z PIąskowskich KaIksteinowa z Klonówki, matka 

Edwarda. 



20. „Piast” 1867 r., nr. 4; „Przyjaciel Ludu” r. 1866, nr. 4,11,49.  

21. „Przyjaciel Ludu” r. 1866, nr. 30; „Dziennik Poznański” r. 1866, nr. 134 o działalności 

Kraziewicza.  

22. „Ziemianin” 1866 r., nr. 43; „Przyjaciel Ludu” 1866 r., nr. 58; „Piast”, Chełmno 1867. 

Mimo usilnych starań nie mogłem znaleźć innych roczników .”Piasta”. (Wychodził do r. 

1869; r. 1866 wydał „Przyjaciel Ludu” dwa numery „Kmiecia” pisma rolniczego. Zob. 

RTNTor. XVI. str. 15 i 24). 

23. Ustawy drukowane w „Kalendarzu Przyjaciela Ludu” za r. 1867.  

24. „Ziemianin” 1866 r., nr. 49; „Przyjaciel Ludu” 1866 r., nr. 31, 49, 56, 58.  

25. „Przyjaciel Ludu”  1866 r., nr. 56; „Piast” 1867 r., nr. 27.  

26. „Przyjaciel Ludu” 1865 r., nr. 4; „Piast” 1867 r., nr. 2 (przedruk).  

27. „Piast” 1867 r., nr. 9,13,15,17; „Gazeta Toruńska” 1867 r., nr. 76. 

28. „Piast” 1867 r., nr. 22, 23, 30.  

29. „.Piast”  1867 r., nr. 40, 47.  

30. „Roczniki Sejmików Gospodarskich w Toruniu. . .”, Toruń 1879, str. 59, 63 i n. 

Broszurka (odbitka z „Piasta”) wyszła w Chełmnie w 1868 r. p. t.: „O gospodarstwach 

włościańskich Prus Zachodnich”. Rozpatrywałem tekst tej ostatniej. 

31. „Przyjaciel Ludu”- 1874 r.. nr. 40, 41; 1872 r., nr, 39; 1873 r., nr. 40.  

32. Ustawy tego stowarzyszenia drukowane w r. 1868 (RTNTor. XVI, str. 25). Por. także 

odezwę wydrukowaną w „Piaście”  1868 r., str. 239 oraz sprawozdanie, tamże str. 311.  

33. W 1868 r. projektuje także założenie Banku Włościańskiego, obok istniejącej już przezeń 

założonej Spółki Pożyczkowej („Piast” 1868 r., str. 330 n.).  

34. „Przyjaciel Ludu”  1868 r., nr. 30; 1869 r.,  nr. 11, 39,53; 1872 r., nr. 5,18,22; 1873 r., nr. 

30; 1875 r., nr. 3; 1877 r., nr. 2; 1878 r., nr. 2.  

35. „Ziemianin” 1895 r., nr. 26 i n. (Część cytowanej już pracy Walerego Rutkowskiego) 

„Gospodarz”  z 1877 r., nr. 11. 

36. „Gospodarz", Toruń 1877 r., nr. 48; 1878 r., nr. 3; 1880 r., nr. 12, 43; 1881 r., nr. 17. - Z 

inicjatywy Kraziewicza była od początku 1868 roku w Gniewie czynna dłuższy czas giełda 

zbożowa, por. sprawozdanie w „Piaście" 1868 r., str. 9, 24 I 330.  

37.  „Gazeta Toruńska" 1895 r., nr. 83. "Przyjaciel Ludu" Poznań 1895r. nr. 30.  

38. „Polskie Pomorze", t. II, Toruń 1931. Artykuł ks. prał. A. Mańkowskiego: „Odrodzenie 

narodowe na Pomorzu w XIX i XX w." str. 58 i n. Nie spotkaliśmy nigdzie wzmianki o 

bytności Maksymiliana Jackowskiego w Piasecznie; wiadomo tylko, że bywał na Sejmikach 

Gospodarskich. W roku 1867 pisał „Dziennik Poznański" (nr. 85) z wielkim uznaniem o 

Kraziewiczu, przy okazji wzmianki o założeniu Tow. Pożyczkowego we Wrześni: „Zanim się 

u nas (w Poznańskiem) znajdzie mąż, któryby jak w Zachodnich Prusach uznania godny p. 

Juliusz Kraziewicz, sobie za zadanie życia wziął krzewienie ducha assocyacyi pomiędzy 

naszem społeczeństwem, a który w żadnym razie nie odmówiłby nam rad swoich I 

wskazówek, powyższe uwagi polecam”  

39. „Piast" 1867 r., nr. 14. „Gazeta Toruńska" 1867 r., nr. 83. Żadna encyklopedia polska nie 

pisze o Kraziewiczu. Niniejszym szkicem chciałby podpisany wynagrodzić to zapomnienie i 

zapełnić lukę w zapoczątkowanych dopiero badaniach nad dziejamin "pracy organicznej" pod 

zaborem pruskim. Główną zasługę Kraziewicza widzę w zapoczątkowaniu kółek 

włościańskich i stworzeniu programu pracy w nich - b y ł  p i o n i e r e m! 

 

 

 

 

 

 



Artykuł z gazety: Przyjaciel Ludu 1864 nr 53 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa gospodarczego w Piasecznie z dnia 14 grudnia 1864 

Członkowie licznie się zebrali. Około godziny czwartej z południa przewodniczący zagaił 

posiedzenie mową o mierzwie, czyszczeniu zboża i paszy inwentarza jako czynności rolnika 

zimową porą głównie zajmujących, a to w myśli uchwały zgromadzenia poprzedniego. 

Postanowiono to, aby na każdem z posiedzeń zajmowano się przedewszystkiem tem, co 

rolnika w bieżącym miesiącu szczególnie zajmować powinno. W mowie swej zwracał 

przewodniczący uwagę słuchaczy na to, jak ważną dla gospodarza mierzwa, jak się o nią 

starać, jak jej używać należy – jak pożyteczne zboże dobrze wyczyście, czy to na sprzedaż, 

czy to do własnego uźytku, - jak korzystnie bydło należycie dostatecznie karmić i zalecał co 

do pierwszego: wywozie mierzwę z pod bydła wprost na pole, zaraz ją przyorać, a gdy lego 

nie można przynajmniej rozrzucić – urządzić gnojówki, podścielać pod bydło słomę tak 

dostatnio, aby zawsze stało sucho, czy to słomą, czy igliwiem, czy torf iskiem, czy zwyczajną 

ziemią, - zbierać w osobne miejsce popiół, nie mieszać go z zwyczajnym gnojem, a używać 

mianowicie na zbyt mokre łąki. Co do trzeciego: zalecał trzymać mniej bydła a dobrze je 

pość, aniżeli wiele na paszy niedostatecznej – zwracał uwagę na skuteczne dodawanie soli, 

która bydłu i wszelkiej zwierzynie do dobrego smaku, trawienia, a więc zdrowia i tuszy 

potrzebna. – Następnie odczytał jeden z członków wypracowane przez siebie ustawę, prawo 

i przepisy dla spółki pożyczkowej, które zgromadzenie z nieznaczną odmianą jednego 

paragrafu całkowicie i jednozgodnie przyjęło. Prawo to zamieścimy później w formie. W jakiej 

przez zgromadzenie przyjęte zostało z tem nadmienieniem, że pan Walenty Stefański w 

Pelplinie gotów jest każdemu, co by tego żądał udzielić objaśnień co do tych praw jak i rady 

przy zakładaniu gdzie indziej podobnych spółek. 

Skoro ustawa przez Towarzystwo Gospodarcze przyjętą została, przewodniczący wezwał 

przytomnych do zapisywania się do spółki. Zapisało się członków 28. Onych że wstępne i i 

składki wynoszą 847 tal. 15 sgr. – prócz tego powierzone zaraz Spółce na odsetki 400 tal. 15 

sgr. Na sam początek ma więc Spółka na pożyczki 1247tal. 15 sgr. Wypadek to 

nadspodziewanie szczęśliwy. Po następnym przyjęciu prawa członkowie spółki obrali Zarząd 

a mianowicie na 1) nadskarbiego Jana Franciszka Lemke z Gniewu; 2) zastępcę 

nadskarbiego księdza Franckiego proboszcza z Gniewu; 3) Skarbnika Augustyna Lemke 

kupca z Gniewu; 4) Książniczy Jan Bona z Gniewu. -  W ślad za przewodniczącym wszystkie 

te wybory stanęły jednozgodnie. – Taka zgodność, taka jedność, tak równa ochota i 

gotowość wszystkich wybranych do podjęcia się nowego i przez to już samo mozolnego 

urzędowania, wycisnęła z ust przewodniczącego życzenie, aby tę wspólną radość oblać 

kufelkiem piwa. Towarzystwo wesoło tę myśl przyjęło i 2 ósemki zatoczyły się na stół. Do 

godziny mniej więcej 9 wieczorem przy nich gwarzono; poczem wszyscy się z widocznem 

zadowoleniem rozeszli. – Oprócz powyższego, czytany był przy rozpoczęciu posiedzenia list 

do Towarzystwa przez jednego z naszych braci J. Ch., który z głębi swej celi dobrego 

powodzenia i wytrwałości Towarzystwa życzył. W uznaniu tej życzliwości i z wdzięczności za 

udzielone rady, zgromadzenie wyraziło swą wdzięczność przez powstanie. Także wyrażono 

życzenie, aby wydawca pism ludowych jak „Przyjaciela Ludu” i  „Kalendarza katolickiego” 

najwięcej przez lud wiejski czytanych, wydrukował na wzór pism niemieckich, n. p. 

Kalendarza Lengerki itd., małą książeczkę i w niej zamieścił: 1) Prace miesięczne dla 

rolników,  

2) Recepty na choroby bydła, 3) Rachunki gospodarcze, tak aby każdy rolnik mógł ją osobno 

nabyć i do swego kalendarza dołączyć. – Na  przyszedłem zgromadzeniu Towarzystwa 

Gospodarczego odbędzie się i zgromadzenie Spółki. 



Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1865.06.18 R16 nr 68 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa rolniczego odbytego w Piasecznie powiecie gniewskim. 

Zgromadzenie Towarzystwa rolniczego na dniu 7 czerwca było dosyć liczne. Gdy 

naznaczona godzina nadeszła, zagaił przewodniczący posiedzenie zapytaniem, czy 

jest kto, coby sobie życzył przystąpić do Towarzystwa. Na powyższe wezwanie 

zgłosili się następujący obywatele j. t. Antoni Nagorski z Gniewu, Antoni Szczypiński 

z Barłożna, Jan Rezmerowski z Gąsiorek i Stanisław Fylczek z Jazwizk. Następnie 

wzięto się do rozpraw. Pierwszą rozprawę „o wytępieniu chwastów z gruntów i łąk” 

miał p. Kraziewicz. Rozkrzewianie się chwastów w polach ornych i łąkach jest 

prawdziwą plagą dla rolnika. Te przykre rośliny tym trudniej wytępić, że dojrzewają 

prędzej niż zboże a letnie jej nasienie, wykruszone w czasie żniwa, roznoszą wiatry i 

zasiewają nie tylko na tym, ale i na przyległych polach. Perz i oset, najwięksi 

nieprzyjaciele rolnika trudno do wytępienia, bo mają korzeń tak twardy, że mu 

przycięcie nic nie szkodzi, puści odrostki i dalej się krzewi. P. K.  

w swojej rozprawie wykazał, że częste oranie, bronowanie i pielenie są jedynymi i 

najlepszymi środkami wytępienia chwastów. Także znajdują się chwasty na łąkach, 

które wprawdzie nie są szkodliwe, ale zajmują miejsce użytecznym roślinom. Takowe 

wraz z roślinami szkodliwymi bydłu należy również o ile możności, zupełnie 

wykorzenić. Chcąc się pozbyć takich roślin, trzeba łąki przez bicie rowów, a gdy i to 

nie pomoże, poorać i przez parę lat hodować na niej, inne pastewne rośliny, lub 

owies z kończyną i trawą zasiać. Nie każdy jest w stanie, naraz łąki poprawić. Trzeba 

to czynić częściowo, ale kto nie zacznie, ten i nie skończy, a samo to się nie zrobi. 

Rozmnożenie chwastów staje się też przez siew nieczystego zboża. Aby temu 

zapobiedz, proponował pan K. w swojej rozprawie, aby dla członków naszego 

Towarzystwa sprowadzono dwie harfy nowszej konstrukcji do czyszczenia zboża, za 

użytkowanie której każdy członek zapłaci dziennie 10 troj. Tę propozycję całe 

zgromadzenie przyjęło.  

Drugą bardzo nauczającą rozprawę o wynalezieniu i skutkach prochu miał p. Bona. 

Rozprawy toczyły się także w kwesti założenia składu żelaza dla członków 

towarzystwa; rozprawy te nie odniosły pożądanego skutku. Po zamknięciu w tym 

przedmiocie rozpraw złożył kasjer Spółki pożyczkowej sprawozdanie z półrocznej 

czynności. Przyszłe posiedzenie naszego towarzystwa odbędzie się, jak już 

postanowiono, d. 12 lipca o godzinie 3 po południu, na które Szanownych Członków 

uprzejmie zapraszamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1865.06.18 R16 nr 68 

SPRAWOZDANIE Spółki pożyczkowej w Gniewie, dnia 7 czerwca 1865. 

Z łona Towarzystwa rolniczego w Piasecznie, którego twórcą i duchem ożywczym ,znany 

nasz obywatel pan Kraziewicz z Tymawy; wyszła jedynie przez tego męża pałającego 

miłością bliźniego i starającego się o szczęście drugich, widząc, jak niejeden z włościan i 

rzemieślników, naszych zmuszony bywa wpaść w ręce lichwiarskie, - na świat – „Spółka 

Pożyczkowa”, która się 12 stycznia t. r. w Gniewie zawiązała swoją czynność w tym celu 

rozpoczęła, aby temu złemu zapobiedz i dać pomoc tym, którzy sie jako członkowie do niej 

przyłączą. I pobłogosławił Pan Bóg ten błogi zamiar, bo chociaż w tym krótkim czasie w 5 

miesiącach istnienia swego, już wielu w udzielonych pożyczkach pomoc odebrali. 

Stan tejże spółki jest następujący:  

Przez ręce spółki przeszło .  5,272 tal. 25 sgr. 

rozchód ..…………………… 5,083 tal. 00 sgr. 

członków liczy 30, którzy swoje składki oraz z wstępnem złożyli   480 tal. 00 sgr. 

powierzone pieniądze …….. 2,310 tal. 00 sgr. 

Spodziewać się można i w Bogu nadzieja, że tak będzie, iż każdy, któremu o własne i 

bliźniego swego dobro i szczęście chodzi, jak najskwapliwiej do tejże Spółki jako członek ze 

swoją składką a zamożniejszy z powierzonymi pieniędzmi przystąpi. Każdy poznać może 

błogie z utworzenia podobnej Spółki pochodzące skutki, więc niech każdy pospieszy 

wiedziony miłością bliźniego z popieraniem wspomnianego stowarzyszenia. A za staranność 

prawdziwą około dobra i szczęścia bliźniego, niech Bóg najwyższy drogiemu naszemu 

obywatelowi panu Kraziewiczowi hojnym błogosławieństwem wynagrodzi. 

 

 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1865.10.25 R16 nr 123 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie i uroczystości 

trzeciej rocznicy założenia tegoż Towarzystwa, obchodzonej dnia 10 października 1865. 

(Ciąg dalszy) 

Mniejsza zresztą o to, czy która z naszych wystaw zabłyśnie kiedykolwiek większą 

świetnością i okazałością, za daleko ważniejszą, sprawę to uważam, że tak dzisiejsze jak i 

późniejsze wystawy nasze głośno świadczyć będą, o użyteczności naszego Towarzystwa 

Rolniczego. Czego nas towarzystwo nauczyło, cośmy drogę towarzyskiej nauki i 

doświadczeń zyskali, to właśnie okazać przed światem i tym okazaniem obudzić oraz 

zobojętniałych braci, których liczba niestety! zawsze jeszcze dość znaczna, z uśpienia, aby 

raz przecie ocknęli z zastarzałych przesądów i przyzwyczajeń oraz aby zachęcić do 

oględniejszej, korzystniejszej pracy postępowej w ojczystych zagrodach, bez której dziś 

trudno, bardzo trudno; prawie niepodobno utrzymać się człowiekowi i wyżywić poczciwie, to 

mówię, jest i niech będzie celem naszej przyszłej wystawy. Ten cel miała na oku i dzisiejsza 

wystawa, a jak mi się zdaje osiągnęła go też w znacznej części. Cieszę się niezmiernie, że 

komisja w każdym wydziale wynalazła przedmioty, godne nagrody i publicznej pochwały. 

Według sprawozdania tejże komisji zasłużyli sobie na taką nagrodę i pochwałę Publiczną 

następujący nasi obywatele i bracia, jako to 

1. Małecki z Królówlasu.  

2. Niklewski z Gogolewa.  

3. Dunajski z Dzierzązna.   

4. Raube z Gogolewa.  

5. Dunajski z Rakowca.  

6. Gackowskl z Jelenia.  

7. Neumann z Barłożna.  

8. Nelke z Gronowa.  



9. Grenca z, Falkenów.  

10. Heese z Gogolewa.  

11. Dunajski z Tymawy.  

12. Filczek z Gogolewa.  

13. Tollik z Johanisdorfu.  

14. Kraziewicz z Tymawy.  

15. Czarnojan z Gogolewa.  

16. Stefański z Piaseczna.  

17. Benerowski z Tymawy.  

18. Grąkowski.  

19. Szczypiński z Jelenia.  

20. Kroekel z Jelenia.  

21.Paluchowski z Rakowca.  

22. Schnalzer z Gniewu.  

23. ,Mews z Gniewu. 

Z pomiędzy tych uchwaliła komisja jednozgodnie przyznać następujące nagrody obywatelom: 

1) Dunajskiemu z Tymawy: maszynę do rznięcia buraków, kartofli na dostawienie najlepszego konia.  

2) Józefowi Gackowskiemu z Jelenia: 4 łańcuszki na konie.  

3) Dunajskiemu z Rakowca: pół beczki soli.  

4) Nelkemu z Gronowa: zgrzebło i szczotkę.  

5) Grenca z Falkenów: bicz.  

6) Niklewskiemu z Gogolewa: bicz.  

7) Filczkowi z Gogolewa: tarkę.  

8) Tollikowi: sześć łańcuszków do bydła.  

9) Stefańskiemu z Piaseczna: siekierę.  

10) Czarnojanowi z Gogolewa: pół beczki soli.  

11) Benerowskiemu: pół tuzina noży i widelców.  

12) Paluchowskiemu: lampę.  

13) Szczypińskiemu żelazko do prasowania.  

14) Broekelowi: moździerz.  

15) Grąkowskiemu: cukierniczkę.  

Przystąpcie teraz wymienieni obywatele i bracia i odbierzcie te szczupłe wprawdzie 

nagrody, boście na daleko kosztowniejsze słusznie sobie zasłużyli, ale z szczerego 

pochodzące serca. Dobrze wam wiadomo, że środki nasze pieniężne nie dozwoliły 

zakupienia większych nagród, dla tego nie ceńcie, ich podług wartości pieniężnej, lecz 

według wzniosłego i świętego celu jaki powodował urządzeniem wystawy rolniczej.  

Ja zaś na zakończenie dzisiejszej naszej pierwszej wystawy rolniczej, składam Wam 

szanowni obywatele i bracia! których miłość sprawy ogólnej, sprawy ojczystej tak licznie tu 

dziś zgromadziła, aby swoją obecnością uświetnić naszą początkową chudobę, w imieniu 

naszego towarzystwa najczulsze nasze braterskie podziękowanie.  

Pracujmy i trzymajmy się kupy, a coraz lepiej przy pomocy Bożej powodzić nam sie będzie.” 

Na tym skończyła się wystawa. Dodać należy, iż obywatel Kraziewicz zrzekł się wszelkiej 

nagrody. Były także na ten cel umyślnie drukowane dyplomy pochwalne. Formularz 

takowego jest  następujący: 

Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie. 

Módl się i pracuj, a będziesz szczęśliwym. 

Szanowny obywatel .................................................... dostarczył na wystawę rolniczą 

odbytą d. 10 października 1865 r. w Piasecznie ........................................................... 

za co mu niniejszem Zarząd Towarzystwa i Komisja wystawy pochwałę udziela. 

Piaseczno d. 10 października 1865. 

Zarząd Towarzystwa. Komisja wystawy. 

Prezes.    Sekretarz. 

Kto kocha swą Ojczyznę - cnoty, obyczaje; 

Niechaj strzeże tej ziemi - niech ją w skiby kraje. 



Nad bramą wchodową Wystawy umieszczono następujący napis: 

Przemysł i rolnictwo doskonałe, oto bogactwo krajowe. 

Dozorcy wystawy i członkowie komisji do rozdawania nagród obywatele: Wiśniewski, 

Zimmermann, Raabe, Radzimowski, Filczek, Neumann, Drzewicki. i Szust wywiązali się 

chlubnie ze swego zadania i zasłużyli sobie na wdzięczność Towarzystwa i publiczności.  

Następnie zaczął się wspólny obiad, którego gospodarzem był obywatel Baniecki. Obiad był 

bardzo skromny - nakrycie kosztowało 12 i 1/2 sgr., za napój służyło piwo, innych trunków 

nie widziałem. Pod koniec obiadu rozpoczęły sie toasty i zdrowia. Obywatel Kraziewicz 

krótką, serdeczną przemową powitał zacnych gości, że raczyli nas zaszczycić swą 

obecnością i dodać nam odwagi do dalszej pracy. Zarazem, dodał mówca, świadczy to 

pięknie o jedności i duchu braterstwa, który i daleko mieszkających braci w jedno łączy 

grono. Zawezwał potem przewodniczący członków, aby powstaniem z miejsc złożyli swe 

uszanowanie i podziękowanie zacnym obywatelom i Rodakom. Zgromadzenie dopełniło tego 

ochoczo, a gdy następnie wniósł mówca zdrowie gości, wtedy głośne i serdeczne okrzyki: 

Niech żyją! zabrzmiały jednozgodnie z piersi wszystkich.  

Obywatel Chociszewski, wystawiwszy w krótkiej przemowie zasługi zarządu, a mianowicie 

Obywatela Kraziewicza, któremu głównie Towarzystwo wzrost swój i dzisiejszy rozkwit 

zawdzięcza, wniósł zdrowie zarządu i przewodniczącego Kraziewicza. Radosne przyjęcie 

okazało, jaką szanowny nasz Prezes posiada miłość u członków i jak wszyscy wysoko 

wielbią jego zasługi.  

Obywatel Major Radkiewicz podziękował w imieniu przybyłych Obywateli za serdeczne 

przyjęcie i wniósł zdrowie Towarzystwa. „Nie wątpiliśmy nigdy, były mniej więcej słowa 

mówcy, że Towarzystwo w Piasecznie na wysokim stopniu rozwoju się znajduje i nie dla tego 

zaiste tu przybyliśmy, aby się przekonać naocznie czy tak jest, ale aby się z wami zapoznać, 

aby złożyć hołd i uznanie pracy uczciwej, aby sie u was nauczyć urządzania Towarzystw 

Rolniczych. Istnieje u nas w Prusach Zachodnich kilka Towarzystw podobnych, ale żadne z 

nich nie wywiera takiego skutku, jak wasze. Oświadczam, że Towarzystwo Rolnicze w 

Piasecznie jest pierwszym na Prusy Zachodnie. Pracujcie tylko dalej wytrwale w raz 

obranym kierunku, a będziemy i my się starali was naśladować". Poczym wniósł mówca 

zdrowie Towarzystwa. 

(Dalszy c. n.) 

 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1865.10.29 R16 nr 125 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia towarzystwa rolniczego i wystawy rolniczej w 

Piasecznie dnia 10 października rb. odbytej. 

(Ciąg dalszy – patrz nr 123 i poprzednie.) 

Do głębi serca przejęło nas to przemówienie zacnego Obywatela, ale zarazem i niepokojem 

napełniło, azali odpowiemy zaszczytnemu zadaniu przewodniczenia w pracach Towarzystw 

Rolniczych. Teraz otwarły się dopiero oczy niejednego członka, gdy usłyszał takie poważne 

świadectwo, tak iż poznał całą ważność stowarzyszeń rolniczych. Usiłowaniem naszym 

będzie coraz usilniej pracować w raz obranym kierunku, tylko że siły nasze tak jeszcze 

słabe. 

Obywatel Slaski z Trzebcza, zabrawszy głos, wykazał, że nie samo staranie się o dobrobyt 

jest celem stowarzyszeń rolniczych. „I oświata, były słowa szanownego Mówcy, jest i 

powinna być celem Towarzystwa rolniczego, bo bez oświaty nigdy rolnictwo się nie dźwignie. 

A to krzepienie narodowej oświaty, pielęgnowanie języka przodków, wyszukiwanie 

uzdolnionej młodzieży i wspieranie jej, aby się mogła wykształcić na dobrych obywateli 



wiernych synów narodu jest zadaniem Towarzystwa Naukowej Pomocy. Świętym tedy jest 

obowiązkiem każdego rodaka wspierać ten zakład, aby mógł jak największy wpływ wywierać. 

I oto ta okolica gniewska bardzo mało, a prawie nic dotąd nie czyniła i nie czyni dla 

Towarzystwa Naukowej Pomocy. Przypominam więc wam, zacni obywatele, to Towarzystwo, 

polecając je waszej pamięci. Może dzisiejsza uroczysta chwila pobudzi was do braniu w tem 

stowarzyszeniu. W tej też nadziei wnoszę owo starożytne zdrowie naszych ojców: „Kochajmy 

się.” Towarzystwo serdecznymi okrzykami powitało ten głos piękny i zacny, a daj Boże, by 

te słowa wywarły skutek pożądany. 

Następnie przemówił krótko a serdecznie X. Marański z Ryńska powszechnie znany i 

kochany. „Ucieszyło mnie to – były jego słowa – jako kapłana, gdym widział, jakeście zacni 

obywatele rozpoczęli uroczystość dzisiejszą wezwaniem o pomoc Boga. Ten też ojciec 

niebieski błogosławi widocznie Towarzystwu naszemu. Oby ten duch wiary naszych ojców 

istniał i wzmagał się coraz więcej nie tylko w naszym gronie przezacnem, ale i w całym 

narodzie. Wspólność wiary, to największa, najsilniejsza jedność – drogą wiary postępując 

pracujemy najlepiej dla dobra kraju i szczęśliwszej przeszłości. Bez jedności, bez skupienia 

sił w jedno ognisko, nic nigdy nie będzie, a zatem niech żyje jedność narodowa.” 

Nastąpiło przemówienie sędziwego a zasłużonego ob. Jackowskiego z Lipinek mniej 

więcej jak następuje: „Wiadomo wam dobrze, drodzy rodacy, iż kapłani są naszemi 

przewodnikami na drodze zbawienia, gdyż oni nauczają nas słowa Bożego, oni jednają nas z 

Bogiem, są szafarzami świętych Sakramentów, a tak prowadzą nas do ostatecznego celu 

naszego – do niebieskiej ojczyzny. Nie tylko o wieczne ale i o doczesne dobro starają się ci 

gorliwi nasi pasterze, czego dowód najlepszy dzisiejsze zgromadzenie, w którem i ci kapłani 

udział wzięli, dając znać, że pochwalają dążności stowarzyszenia. Nie ma tu w naszem 

gronie zacnego proboszcza tutejszego X. Szefera, gdyż chorobą jest złożony, mimo to 

jednakże wnoszę zdrowie X. Szefera i obecnych tu księży, oraz wszystkich kapłanów 

diecezji chełmińskiej.” Trzeba było być obecnym i słyszeć te radosne okrzyki. „Niech żyją”, a 

możnaby się przekonać, jak głęboko jest zakorzeniona między naszym ludem poczciwym 

cześć i miłość dla kapłanów, a tem samem, że nasza św. wiara kwitnie jeszcze w całej pełni, 

choć może tu i owdzie, a mianowicie w wyższych stanach przyćmił się nieco blask tego 

niebieskiego kwiatu. 

Ob. Jabłonka, wiejski posiedziciel i członek Towarzystwa, przemówił następnie, polecając 

założenie Towarzystwa ogniowego polskiego. Uważał on chwilę tę uroczystą za stosowną, 

aby poruszyć tę myśl tak ważną i żywotną. Ob. Kraziewicz i Stefański uznawszy ważność tej 

myśli, doradzili, aby rozpatrzenie tej sprawy i coby do urzeczywistnienia jej uczynić wypadło, 

odłożyć do posiedzeń Towarzystwa. 

  W końcu zabrał głos obywatel Tollik z Johanisdorfu, wiceprezes, mniejszy właściciel, 

a wystawiwszy naprzód piękne skutki Towarzystwa, które już są tak widoczne, że nie tylko 

członkowie, ale i rodacy dalszych stron je uczuwają, zachęcał członków do gorliwego brania 

udziału tak w Towarzystwie jak i w spółce pożyczkowej. „Wzrost ten piękny Towarzystwa – 

były słowa mówcy - i te piękne owoce i tę dzisiejszą uroczystość zawdzięczamy głównie 

naszemu kochanemu prezesowi Kraziewiczowi. On to rozbudził ducha w naszych oziębłych 

sercach, on to rozprawami, jakie na każdym miał posiedzeniu, uczył nas i to skutecznie, jak 

trzeba lepiej gospodarować, co czynić, aby nasze gospodarstwa się podniosły. Nie będę tu 

przypominał licznych zasług tego męża dla naszego Towarzystwa, bo znane są one, lecz na 

jedno jeszcze zwrócę uwagę, a to ile ten nasz kochany prezes ponosił przykrości od 

własnych braci i od obcych. Zniósł on to wszystko, nie dał się odstraszyć od zamierzonego 



celu i doprowadził Towarzystwo do tego stopnia doskonałości, na jakim się dziś znajduje, za 

co niech mu Bóg niebem zapłaci. Ale i drugiemu mężowi należy się uznanie i podzięka, a to 

p. Stefańskiemu z Pelplina, który też bardzo wiele zasług dla naszego Towarzystwa położył. 

Od początku do końca bywał on na posiedzeniach, zachęcał do gorliwości a nasza Spółka 

pożyczkowa nie wiem czyby bez czynnej a gorliwej pomocy p. Stefańskiemu do skutku była 

przyszła. Przeto wnoszę zdrowie szanownych obywateli Kraziewicza i Stefańskiego.” 

Huczne „Niech żyją” okazało, że i całe Towarzystwo podziela uczucia Tollikowowe dla 

dwóch tych mężów. Mowa ob. Tollika była jasna, dobitna, jędrna, prosta, a że z serca te 

słowa płynęły, to też wniknęły do głębi serca słuchaczy. Okazało się to wkrótce, gdy goście i 

członkowie hurmem do ob. Tollika po ukończeniu mowy cisnąć się zaczęli, całując i ściskając 

tego znanego rolnika. Och! Rozczulający to był widok jedności i braterstwa, gdy oto nie jeden 

pan z panów nie uważał na ubliżenia swej godności, aby uściskać zacnego wieśniaka. Oby 

ten duch braterstwa na cały rozszedł się naród. Ten jeden czyn świadczy wymownie, że 

nieprzesądzone są pochwały jakie się Towarzystwu w Piasecznie oddają. Ten ci duch 

braterstwa jaki w naszym Towarzystwie sprawił i wywołał tak piękne owoce. 

(Dokończenie nastąpi.) 

 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1865.11.24 R16 nr 136 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie,  

d. 15 listopada 1865. 

Członkowie licznie się zebrali. Obywatel Kraziewicz zagaił posiedzenie, zwracając uwagę, że 

przedewszystkiem nowy zarząd obrać trzeba, gdyż czynności dotychczasowego zarządu i na 

trzy lata obranego, już się skończyły. Ob. Dunajewski i Stefański postawili wniosek, aby 

dotychczasowy zarząd i na dalsze trzy lata obrać. Zgromadzenie jednogłośnie wniosek ten 

przyjęło, z tą tylko na przedstawienie ob. Kraziewicza zmianą, iż dla nadmiaru pracy dodano 

dotychczasowemu sekretarzowi ob. Czarneckiemu do pomocy ob. Chociszewskiego. Zarząd 

tedy naszego Towarzystwa na następne trzy lata stanowią obecni obywatele:   

Kraziewicz z Tymawy prezes,  

Tollik z Johannisdorfu, wiceprezes,   

Czarnecki z Bielska sekretarz,  

Chociszewski z Gdańska drugi sekretarz,  

Bałłach z Piaseczna podskarbi.  

Chociszewski zabrawszy głos podziękował za zaufanie oraz oświadczył, że chętnie chce się 

przyczyniać swymi słabymi siłami do wzrostu Towarzystwa, nadmienił jednakże, iż tylko tak 

długo zaszczytny ten, choć i nader trudny obowiązek sprawować może, dopóki będzie 

przebywał w Prusach Zachodnich. Wyraził też swoje ubolewanie, iż ostatnie sprawozdanie z 

d. 10 października br., które z polecenia Towarzystwa napisał tak długo i z takimi przerwami 

było w Nadwiślanie umieszczone*). Sekretarze w ten sposób podzielili swe czynności, iż ob. 

Czarnecki utrzymuje spis członków, zapisuje nowych, przyjmuje składki, które następnie 

wręcza podskarbiemu i zarządza biblioteką, zaś ob. Chociszewski ma pisywać sprawozdania 

i posyłać do pism czasowych. 

Zabrał następnie głos przewodniczący Kraziewicz a podziękowawszy za zaufanie, jakiem go 

członkowie zaszczycili, zaczął wymownemi i dobitnemi słowy zachęcać członków do gorliwej 

pracy w czynnościach Towarzystwa. „Jeżeli mamy być pierwszymi, były słowa szanownego 

mówcy, jak nam to powszechnie przyznają, to też starajmy się wszelkiemi siłami, aby sobie 

na to zasłużyć. A tu jeszcze tak wiele do uczynienia pozostaje." Potem zwrócił uwagę na 

kilka ważnych przedmiotów, a mianowicie, iż pan Arnold kupiec w Gdańsku, a nasz rodak, 



chętnie się podjął załatwiać wszelkie sprawy handlowe dla członków, jak np. sprzedawać 

zboże po cenach najwyższych, zakupywać i przesyłać maszyny i w ogóle, czego członkowie 

potrzebują. P. Arnold nadsyła także co tydzień Towarzystwu litografowane polskie cenniki 

zboża w kilkunastu egzemplarzach. Polecił tedy przewodniczący p. Arnolda, mianowicie co 

do sprzedaży za jego pośrednictwem zboża. Potem gorąco i serdecznie zachęcał do zajęcia 

się dolą robotników i w ogóle służących, aby ich zachęcić do składania zarobionych 

pieniędzy w kasach oszczędności aby czuwać nad ich moralnością i w ogóle uważać ich za 

ludzi, za bliźnich, a nie za maszyny do pracy. Trudna to wprawdzie praca, ale przy gorliwości 

da się wiele uczynić, najgorzej tylko zacząć. Mówił też przewodniczący o wymiarach czyli 

deputatach, że rodzice często w samej sile wieku wypuszczają, niedoświadczonym synom 

gospodarstwa, zastrzegając sobie wymiar, co bywa najczęściej źródłem gorszących kłótni, a 

następnie upadku gospodarstw. Jako środek zapobieżenia złemu podał przewodniczący, aby 

rodzice jak najdłużej sami gospodarowali, a wypuszczając role, aby sobie zabezpieczyli jaką 

ilość na gruncie, tak, iż w razie niedbalstwa synów lub zięciów mogliby na nowo 

gospodarstwa objąć. W końcu postawił prezes wniosek, aby członkowie każdej wsi osobno 

tworzyli kółka, które by się co tydzień zbierały, celem narady w sprawach rolniczych. Na 

takich kółkach możnaby najlepiej wzajem się wspierać radą co do zaprowadzania 

płodozmianów, zasiewów, inwentarza, godzenia w dobry sposób sporów, aby takowych nie 

wytaczać przed sądy i w ogóle nad wszystkim, co się rolnictwa i spraw społecznych tyczy. 

Dobitnie szanowny mówca wystawił wielkie korzyści z takich kółek, które by bardzo dzielnie 

do wzrostu rolnictwa i do utwierdzenia węzłów towarzyskich i narodowych przyczynić się 

mogły, a zatem wyraził ob. Kraziewicz nadzieję, iż wszyscy członkowie wszystkimi siłami 

starać się będą o zaprowadzenie takich kółek. Zgromadzenie jednogłośnie ten wniosek 

przyjęło.  

Ob. Stefański, popierając myśl naszego prezesa, dodał, iż złotymi głoskami wszystkie te 

piękne słowa mówcy wypisać by trzeba, tak są ważne, wezwał zatem członków do gorliwego 

współudziału. Ob. Tollik także uznał użyteczność podobnych kołek, już i z tego względu, że 

jeżeli takie małe zgromadzenia coraz to u innego zbierać się będą, to mimo woli członek 

przyjmujący starać sie będzie o większą czystość i porządek w stajni, oborze, podwórzu i 

domu mieszkalnym.  

Poczym zwróciwszy przewodniczący uwagę, iż rozprawy z takich kółek mają się podawać 

następnie na ogólnych zebraniach miesięcznych, przystąpił zaraz do praktycznego tej myśli 

przeprowadzenia, a poprzednio prosił, aby każdy podał mu rękę na znak, iż usilnie w tym 

celu pracować będzie. Kółka te mają się co czwartek zbierać. Na pierwszy raz odbędą się w 

następnych wsiach i u następujących gospodarzy: Tymawa – Benerowski, Piaseczno – 

Sentek, Gogolewo – Rabe, Jaźwiska – Dunajski,  Aplinki i Münsterwalde – Bąk, Johannisdorf 

– Tollik, Barłożno i Mirotki – Jabłonka, Rakowiec – Paluchowski, Jeleń – KrekeI, Gąsiorki – 

Drzewicki, Falknowy – Grenca, Gniew - Kaczanowski (Kółko rzemieślnicze). Tak więc piękna 

ta myśl wejdzie wkrótce w wykonanie, a daj Boże, aby obfite rodziła owoce.  

Ob. Chociszewski mówił następnie pokrótce o korzyściach z sprzedaży wprost zboża do 

Gdańska i polecił w tym celu p. Arnolda a potem przedstawił Towarzystwu ob. Wieczorka z 

Mroczy, delegowanego od Dyrekcji Towarzystwa Rolniczego połączonych powiatów 

północnych Wielkiego Xięstwa Poznańskiego. P. Wieczorek umyślnie przybył, aby bliżej 

poznać urządzenie naszego Towarzystwa, iżby podobne i w Księstwie zakładać. Ob. 

Kraziewicz dziękując za te zaszczytne odwiedziny, zawezwał członków do powstania z 

miejsc celem uczczenia delegata i Towarzystw rolniczych w Wielkopolsce,  



a potem wszyscy członkowie ochoczo zawtórowali: "Niech żyją nasi kochani bracia 

Wielkopolanie.” Ob. Wieczorek dziękując rozczulony za te dowody współczucia, oświadczył, 

iż więcej znalazł w Piasecznie, aniżeli się spodziewał. „Ze wstydem wyznać trzeba, były jego 

słowa, iż u nas w Wielkopolsce nie ma podobnych Towarzystw, a mianowicie jeszcze lud, w 

nich nie bierze udziału. Na naszych zebraniach mało bywa członków, jak oto niedawno w 

Śremie na posiedzenie tylko pięciu przybyło członków, a braknie owej serdeczności, owego 

ducha braterstwa,  który tak się widocznie w waszym zgromadzeniu objawia. O wytrwajcie 

tylko bracia w raz obranym kierunku, świećcie i nadal dobrym przykładem, a ziarno przez 

was zasiane bujne po całej polskiej ziemi wydawać będzie plony a Bóg nam nie odmówi 

świętego błogosławieństwa."  

Ob. Chociszewski objaśnił pokrótce stosunki Towarzystw wielkopolskich, iż tam wyższe 

tylko klasy przeważnie udział w stowarzyszeniach biorą, a że teraz głównie o lud wiejski, o 

ten rdzeń narodu i nadzieję szczęśliwszej przyszłości chodzi, przeto bracia nasi pragnąc i lud 

do Towarzystw pociągnąć, zwracają oczy swe na Piaseczno i wysyłają tu delegowanych, aby 

poznali nasze Towarzystwo. Miło mi przytem, były słowa mówiącego, przypomnieć szan. 

członkom, iż słowa moje, które przed rokiem ,z celi więziennej Towarzystwu przesłałem, 

spełniać się zaczynają, gdyż pisałem wam wtedy, iż jeżeli wytrwacie w uczciwej pracy, to z 

blizka i z daleka rodacy przybywać będą, aby się nauczyć zakładania podobnych 

towarzystw.  

Obywatel Tollik, którego jędrna mowa, już podczas uroczystości d. 10 października 

powszechne zadowolenie zyskała, w przydługiej mowie rozwinął kilka pięknych i bardzo 

ważnych myśli. Zaczął od tego, iż oddawszy hołd zasługom naszego kochanego prezesa, 

wezwał członków, iżby starali się postępować za głosem naszego kierownika, aby ziarno, 

które on sieje nie na skalistą, ale na urodzajną rolę padło. Zachęcał szanowny mówca do 

zaprowadzania płodozmianu, bo bez tego nie mogę się polepszyć gospodarstwa, do 

korzystania z Spółki pożyczkowej, iżby sie raz przecież wyswobodzić z rąk niesumiennych 

lichwiarzy, i aby w domu krzątać się gorliwie o wzrost gospodarstw. Wystawiwszy jasno, 

zwięźle i dobitnie. korzyści Spółki mianowicie, i zachęciwszy do współudziału w tejże, hak 

następnie mniej więcej przemówił: „Ale jeszcze mam jedno do powiedzenia bracia kochani. 

Oto większa cześć nas tu obecnych posiada kawał ziemi, odziedziczonej po ojcach. Niechże 

go każdy uprawia, a przedewszystkiem niechże go nikomu obcemu nie sprzedaje. Już sią 

dosyć między nami obczyzny napełniło, czas by zaiste było się upamiętać. Widzimy, jak dziś 

trudno naszym synom i córkom dostać się do gospodarstwa, bo coraz mniej posiedzicieli 

Polaków katolików. Niechże tedy nikt za żadne a żadne pieniądze ojcowizny nie sprzedaje, 

bo popełni grzech ciężki, za który Panu Bogu i ojczyźnie odpowie. Za żadne mówię 

pieniądze świętej ojców puścizny z rąk nie wypuszczajmy, bo ziemia coraz to droższa. 

Uprawiajmy ją tylko pilnie, a pobłogosławi nam Bóg.  

Teraz jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę; a to, aby się starać o naukę. Niech sie każdy 

sam naucza, ale niech też przedewszystkiem każdy ojciec, każda matka baczy, aby pilnie 

dzieci do szkoły posyłać. Czytać, pisać i rachować powinien każdy a każdy umieć. Odzywam 

się tedy i proszę usilnie rodziców, nie tylko tu obecnych ale i nieobecnych i wszystkich innych 

rodaków, aby się starali o udzielanie dziatkom nauki, bo to skarb najdroższy. A was 

nauczyciele i was, zacni kapłani błagam, dopomagajcie rodzicom w tej pracy, aby wydała 

plon stokrotny." Dość długo podobnie poczciwy Tollik przemawiał, i aż miło było posłuchać 

tego zacnego wieśniaka, który, niby siekierą, rąbał słowa prawdy. Oby wnikły w serca nasze!  

Obywatele Kraziewicz i Stefański uznawszy piękną dążność słów Tollikowych, poparli je i 

gorąco polecili.  



Poczem przewodniczący wziął pod uwagę sprawę założenia Towarzystwa ogniowego. 

Wiadomo bowiem, że podczas uroczystości d. 10 października rb., ob. Jabłonka poruszył 

myśl, azaliby nie można założyć Towarzystwa ogniowego. Otóż nasz prezes rozwijał tę myśl, 

wykazując statystycznymi datami, jak wielkie istniejące towarzystwa ogniowe mają zyski, bo 

osiem podobnych towarzystw w Prusiech mają około trzy miliony talarów rocznego dochodu. 

Przytym najczęściej te stowarzyszenia obchodzą się nierzetelnie i nieraz krzywdzą 

pogorzelców. Ob. Kraziewicz oświadczył, iż jakkolwiek początkowo uważał myśl założenia 

Towarzystwa ogniowego dla nas za niewykonaIną, tak po dokładniejszym zastanowieniu się 

przyszedł do tego przekonania, iz podobne Towarzystwo na Prusy Zachodnie i 

WXPoznańskie mogłoby przyjść do skutku i powinno, bo jest gwałtowna potrzeba. W tym 

celu należy się porozumieć z innymi Towarzystwami rolniczymi w Prusach Zachodnich i 

WXPoznańskiem, aby wspólnymi siłami o założenie Towarzystwa ogniowego wzajemnych 

zabezpieczeń sie starać. 

Ob. Stefański postawił wniosek, aby wybrać jedną lub więcej osób, która by po dokładnym 

rozważeniu podała środki co i jak uczynić należy, aby jak najprędzej podobne 

stowarzyszenie przyszło do skutku. Ob. Chociszewski zwraca uwagę, iż, w Krakowie od lat 

kilku istnieje Towarzystwo wzajemnych zabezpieczeń od ognia czyby więc w razie, gdyby 

nam niedozwolono założenia Towarzystwa, przyłączyć się do krakowskiego, skoro by to 

uzyskało pozwolenie na Prusy. Zarazem kładzie na to przycisk, że towarzystwa ogniowe i 

zabezpieczeń od życia I bardzo wiele pieniędzy z kraju wyprowadzają, a zatem jeden powód 

więcej, aby wszelkimi siłami dążyć do założenia u nas Towarzystwa ogniowego. Po dość 

długich w tej mierze rozprawach postanowiono,  

1) aby ob. Stefański wypracował plan, jakby najlepiej i najprędzej podobne Towarzystwo 
można założyć,  
2) aby równocześnie wezwać  nasze Towarzystwa rolnicze do współudziału.  

Niniejszym tedy uprasza się Towarzystwa rolnicze Prus Zachodnich i WXPoznańskiego, aby 

zechciały zająć się obmyśleniem środków do przeprowadzenia tej myśli i aby w tym celu 

weszły z nami w bliższą styczność. Sądzić wypada, iż nasze Towarzystwa nic zaśpią tak 

ważnej i żywotnej sprawy. 

Pod koniec odczytał Chociszewski mowę o zacności stanu rolniczego, którą właściwie 

chciał mieć podczas uroczystości dnia 10 października. Po ukończeniu przemówił słów kilka 

o zakładzie naukowym dla płci żeńskiej w Kościerzynie, prosząc, aby rodzice oddawali swe 

córki, oraz wezwał do składki na klasztor kościerzyński. Członkowie złożyli w tym celu 9 tal. 

13 sgr. 3 fen.  

Do Towarzystwa przystąpili d. 10 października: Józef Chociszewski z Gdańska, Szymon 

Komorowski z Barłożna. Jan Kuczyński z Johannisdorfu. Marcin Maciejewski z Włosienicy. 

Dnia 15 listopada Michał Kujawski z Piaseczna. Jakób Kamrowski z Gąsiork. .Jan Klein z 

Rakówca. Pilat z Aplinków. Grajewski z Gniewu. Liczba członków wynosi obecnie blisko 160. 

Przyszłe posiedzenie odbędzie się 13 grudnia br. w środę o 3 po południu, na które zaprasza 

 

Zarząd Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. 
Redaktor odpowiedzialny Jan Radziwioł w Chełmnie. 

*) Pominął Sz. Sprawozdawca, iż obszerne to sprawozdanie, w tydzień po wystawie 

nadesłane, w całości zaraz pomieszczone zostało w nr. 42 Przyj. Ludu. Rozeszło się więc 

tam, gdzie i Nadwiślanin nie dochodzi. Nie podobna przecież było wszystko inne pomijać i 

tylko samemu sprawozdaniem numer pisma zapełnić. Przyp. Red. 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1865.12.24 R16 nr 149 



SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie, odbytego dnia 13 

grudnia 1865 r. 

Około 80 członków było na dzisiejszym posiedzeniu obecnych. Ob. Kraziewicz zagaiwszy 

posiedzenie zapytał, czy kto sobie życzy przystąpić do Towarzystwa. Zgłosili się następujcy 

obywatele: Franciszek Krzyżanowski z Królówlasu, Jan Papelbaum z Piaseczna, Juliusz 

Topoliński z Gniewu, Jan Dahms z Gniewu Ludwik Rabe z Piaseczna, Franciszek 

Nasadowski, nauczyciel Rakówca, Józef Moyske z Lichtentalu, Marcin Gryszkiewicz z 

Piaseczna i Piotr Kurowski z Jaźwisk. Towarzystwo nasze liczy obecnie przeszło 150 

członków, z tych atoli tylko 120 za czynnych uważać można. 

Obywatel Dzięgielewski z Lalków i Berent zaszczycili nas swymi odwiedzinami. Przybyli 

umyślnie w tym celu, aby poznać bliżej urządzenie naszego towarzystwa, chcą bowiem oni w 

połączeniu z kilku innymi zacnymi rodakami założyć towarzystwo rolnicze w Pieniążkowie 

pod Czerwińskiem na wzór naszego. Po nowym roku podobno to nastąpi. Szczęść Boże 

temu szlachetnemu przedsięwzięciu.  

Ob. Kraziewicz oznajmił następnie, że dnia 10 stycznia 1866 r. odbędzie się walne zebranie 

Spółki pożyczkowej, potem uczynił krótką wzmiankę, o kółkach rolniczych, które w każdej 

wsi istnieją, a w końcu publicznie pochwalił wzorowe gospodarstwo ob. Jabłonki z Barłożna, 

którego gospodarstwo zdaniem szanownego prezesa mało ma podobnych 

międzymniejszymi posiedzicielami. Zabrał głos ob. Chociszewski, zwracając uwagę 

szanownych członków, iżby starali się wszelkimi siłami odpowiedzieć godnie ogólnemu 

jednozgodnemu głosowi rodaków, uznających nasze towarzystwo za najlepiej urządzone i 

najwięcej owoców przynoszące. Tak na zgromadzeniach rolniczych w Wąbrzeźnie, 

Podstolinie, Kościerzynie, Tucholi towarzystwo nasze za wzór postawiono. Jest to z jednej 

strony zaszczytne, ale też i znaczne na nas nakłada obowiązki, bo nie łatwa to rzecz 

przewodniczyć w tak znakomitej pracy, jaka jest zadaniem towarzystw rolniczych. Przytoczył 

mówca podanie, o sobotniej górze, na której biło źródło żywej wody, po którą szło wielu, lecz 

każdy kto się w tył obracał lub ulegał pokusom, zamieniał się w kamień. "Tak by i z nami 

było, i my byśmy skamienieli, gdybyśmy wstecz się cofali, nam wciąż tylko naprzód iść 

wypada po ową wodę ożywczą, którą jest oświata "nauka". Potem zawezwał członków 

mówiący do uczenia się pisania i czytania, gdyż znaczna część członków nie umie czytać i 

pisać. Ob. Kraziewicz miał następnie rozprawę: o użyźnianiu roli. Szanowny nasz prezes 

wykazał w tej rozprawie konieczną potrzebę lepszego mierzwienia roli, oraz jakim 

najtańszym sposobem można wiele i dobrej mieć mierzwy. Dowiódł jasno i dobitnie, iż trzeba 

się usilnie starać o chowanie nie wiele po prawdzie, ale dobrze pasionego bydła. W tym celu 

należy sadzić i siać dużo roślin pastewnych i okopowych. Liczbami dowiódł ile przynosi 

morga, obsiana pszenicą, i morga zasiana roślinami pastewnymi, jeżeli się tych używa na 

paszę dla bydła, to jest że ostatnia daleko więcej. Zwrócił uwagę członków, iż jak w ogóle 

polscy posiedziciele mniejsi i oni albo mało bydła, albo wiele ale źle karmionego chowają, 

skutkiem czego gospodarstwa podnieść się nie mogą, gdyż chudy dobytek, mało i złą wydaje 

mierzwę. Przytoczył przykład, iż w pewnej wsi jeden właściciel posiadał 40 włók 

chełmińskich, a drugi tylko jedną, mimo to ów bogaty kupował masło i mleko od 

posiadającego jedną włókę. Nie mogąc do tego doprowadzić, aby przynajmniej takie miał 

bydło, jak ów uboższy. zapytał ów bogaty sąsiada czem się to dzieje, iż tak piękne posiada 

bydło, oraz prosił, aby go nauczył sposobu, aby i on mógł mieć dobrą żywiznę (inwentarz). 

Nie dał się prosić długo ów gospodarz, ale poszedł natychmiast do sąsiadowej obory, gdzie 

zaczął się uważnie przypatrywać bydłu przy czym szeptał niezrozumiałe wyrazy, a w końcu 

przez środek obory nakreślił kredą linię. Bydło z jednej strony linji kazał, wyprzedać, a z 

drugiej strony zatrzymać i paść dobrze, jakoś z czasem i ów sąsiad przyszedł do dobrego 



inwentarza, a to dla tego, że mając mało, pasł je dobrze, a dawniej mając za wiele miał 

zawsze chudy dobytek. Zdaniem szanownego prezesa polskie gospodarstwa dotąd na tym 

szkodują, iż się starają tylko prawie  wyłączenie o produkowanie zboża, a bydła nie chowają, 

a jeźli chowają to tylko jako złe konieczne. Podajemy tu zakończenie rozprawy, stanowiącej 

niejako główną treść wykładu: „Daj jednej krowie 5 funtów siana więcej, niż drugiej a za 

tydzień już zobaczysz ile więcej mleka dostaniesz od tamtej. Przydaj dziennie w drugim 

tygodniu jeszcze kilka funtów buraków, brukwi lub kartofli, a jeszcze więcej mleka 

dostaniesz, a w trzecim na koniec tygodniu daj tej krowie jeden do dwóch funtów zboża, 

zmierz wtenczas mleko, a przekonasz się, iż samem mlekiem zapłaci ci się tak sowicie 

pasza, że prawie nic cię kosztować nie będzie, a przy tym będziesz miał dobre, tłuste 

bydełko i dobrą i tanią mierzwę. Inaczej, moi bracia, nie wygospodarzymy tego, co nam ma 

wydać nasza ziemia , jeżeli przynajmniej trzeciej części roli, a w razie braku łąk, połowy tejże 

nie obsiejemy roślinami pastewnymi i wtenczas tylko będziemy się mogli spodziewać lepszej 

urodzajności, a i nasze bydełko przyniesie nam także dochód, jakiego przedtem wszystko 

zboże nam nie przynosiło, i wtenczas przekonacie się naocznie, że ani wielkie wysiewy, ani 

wielka liczba bydła nie bogaci rolnika". 

Następnie prezes nadmienił, iż zwiedzając  gospodarstwa członków przekonał się, iż 

prawie nigdzie nie utrzymują rachunków, choć bez prowadzenia tychże żadną miarą nie 

mogą się gospodarstwa należycie rozwijać. Postawił za przykład gospodarstwa angielskie, 

które jak najdokładniejsze utrzymują rachunki. Pokazał potem jakby najlepiej takie rachunki 

prowadzić, a w końcu rozdał kilkanaście książeczek, własną ręką pisanych, kółkom 

rolniczym, celem zbadania, czy są dobrze ułożone. Skoro wzór podany będzie za praktyczny 

uznany, to się każe drukować takie książeczki, w nadziei, że i inne towarzystwa kupować je 

będą. Członkowie uznali jednozgodnie potrzebę prowadzenia rachunków. Myśl ta jest nader 

ważna i życzyć by wypadało, aby i inne towarzystwa się nad nią zastanowiły. Poczym polecił 

prezes nauczycielom (których około 10 jest w naszym gronie) pismo wychodzące w 

Poznaniu pod nazwą "O ś w i a t a", na dowód czego przeczytał rozprawę z tegoż pisma o 

sposobach, jakimi może nauczyciel pomnożyć swe dochody i wiersz nauczyciela, 

zachęcający braci, aby się ze snu zbudzili. Chociszewski, który przeczytał ów wiersz, zwrócił 

uwagę, iż nie tylko nauczyciele, ale w ogóle rodzice i rodacy, którym nie jest obojętną 

oświata młodego pokolenia pismo to wspierać powinni, a mianowicie nasze Towarzystwo 

powinno dać dobry przykład, gdyż starać się ma o szerzenie wszelkiej oświaty. Na wniosek 

prezesa zapisało Towarzystwo do swej biblioteki jeden odcisk, a krom tego członkowie 9 

egzemplarzy zapisali u sekretarza Chociszewskiego. Oby i inne Towarzystwa zechciały "O ś 

w i a t ę" zapisywać i rozszerzać!  

Przy tej sposobności ob. Kraziewicz mówił o wielkiej ważności i konieczności pisma 
rolniczego dla mniej wykształconych rolników, którzy prawie wyłącznie skład naszego i 
innych Towarzystw rolniczych w Prusach zachodnich stanowią. Zapytał członków, czy czują 
potrzebę przystępnego pisma. rolnictwu i przemysłowi poświęconego, na co odebrał 
odpowiedź, iż jest potrzeba i że życzyć wypada, aby jak najprędzej wychodziło. Na wezwanie 
prezesa zgłosiło się 65 członków z chęcią otrzymania tego pisemka, skoroby było 
odpowiednio redagowane i nie więcej jak 5 sgr. ćwierćrocznie kosztowało. Dalsze kroki ma 
obmyślić zarząd, a mianowicie ma się porozumieć z zarządami innych Towarzystw. 
Przyszłe posiedzenie odbędzie się w środę 10 stycznia 1866, a że na tym posiedzeniu 
przyjdą ważne sprawy pod obrady, tak między innymi o ułożeniu nowych ustaw, o 
Towarzystwie Pomocy Naukowej, i gdy zaraz po posiedzeniu odbędzie się walne zebranie 
Spółki Pożyczkowej, przeto uprasza się członków, aby jak najliczniej się zgromadzili. Po 
posiedzeniu jak zwykle, wydawał i odbierał ob. Czarnecki książki z naszej biblioteczki, która 
liczy obecnie 120 dzieł. 
 



Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.01.24 R17 nr 9 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie i Spółki 

Pożyczkowej, odbytego dnia 10 stycznia 1866 r. 

 

Przewodniczący obywatel Kraziewicz zagaił dzisiejsze posiedzenie, życząc licznie zebranym 

członkom pomyślnego Nowego Roku. Prosił i zachęcał, aby członkowie jak najregularniej 

uczęszczając na posiedzenia, o jak największy wzrost Towarzystwa się starali. Wyraził 

ubolewanie, iż wielu jeszcze gospodarzy z naszej okolicy do Towarzystwa nie przystąpiło. a 

wielu znów, choć należy, pełni jeszcze oziębłości. "Jeżeli nasze Towarzystwo", były słowa 

czcigodnego prezesa, ma być pierwszym, i jeżeli ma przyświecać przykładem, to potrzeba, 

abyśmy szczerze pracowali, "połączeni duchem braterstwa, jedności i poświęcenia, tak aby 

po nas pamiątka jakaś pozostała."  

Zabrał następnie głos ob. Czarnecki, sekretarz, w sprawie Towarzystwa Naukowej Pomocy. 

Przemówił mniej więcej w następujące słowa: "Kochani Bracia! W dzień rocznicy naszego 

Towarzystwa przemówił do nas szanowny obywatel Slaski, a zakończył swoją przemowę 

słowami: "Kochajmy się."  

Szanowny mówca mówił te słowa w tej myśli, iż mamy się kochać jako bracia jednej wiary 

św., jednego języka i jednej narodowości, a przytem mamy kochać i starać się o wzrost 

oświaty, gdyż oświata jest jedyną podstawą, która naród do szczęścia i potęgi przyprowadzić 

może, a bez oświaty nigdy sie naród nie dźwignie z niedoli. - Smutny i opłakany był los Prus 

Zachodnich przed 1848 rokiem. Wiara, język ojczysty i narodowa oświata były w upadku, 

mało było gorliwych kapłanów, niedostatek wielki był nauczycieli w wyższych i niższych 

szkołach, którzy by ojczystego języka uczyć mieli. - Jak prorok Jeremiasz, siedząc na 

gruzach Jerozolimy płakał nad smutnym swego narodu losem, tak też czynił śp. czcigodny 

ob. Mateusz Slaski. Ten szlachetny mąż spędził niejedną noc bezsenną, rozmyślając, jakby 

podźwignąć Wiarę św., język ojczysty i narodowość. Prosił i kołatał do rządu, aby pozwolono 

udzielania języka polskiego w szkołach, ale długi czas były jego prośby i przedstawienia 

daremnymi. Nie poprzestał, jednakże ten gorliwy mąż, lecz wciąż w połączeniu z innymi, 

zacnymi obywatelami, zanosił do rządu prośby i przedstawienia, aż w końcu ministerjum 

wydało reskrypt, iż wolno w gimnazjach katolickich nauczać języka polskiego. - Od 1844 r. 

pracował ten gorliwy i szlachetny obywatel nad założeniem Towarzystwa Pomocy Naukowej 

dla Prus Zachodnich, na wzór Towarzystwa w Poznaniu, które wiekopomnej, pamięci Karol 

Marcinkowski założył. Jakoż 1848 r. zawiązało się to Towarzystwo w Chełmnie. Sp. 

Mateusz Slaski jest twórcą tego Towarzystwa. Wnuki prawnuki nasze będą czciły imię tego 

zacnego męża, my zaś westchnijmy za jego duszę, mówiąc: Wieczny odpoczynek racz mu 

dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków Amen. - Piękny i 

chwalebny cel ma Towarzystwo Naukowej Pomocy: tj. kształcenie ubogiej młodzieży. Nikt 

już dzisiaj o tem nie wątpi, iż ten tylko naród kwitnąć może, w którym wszystkie stany mają 

sposobność nabywania oświaty. Chwalebne to Towarzystwo już obfite wydało owoce, gdyż 

wielu gorliwych księży, wielu sprawiedliwych sędziów, wielu uczonych profesorów i 

nauczycieli, wielu zdatnych lekarzy, a nawet dobrych rzemieślników zawdzięcza swą naukę 

temu stowarzyszeniu. Weźmy tylko do ręki 50 nr. Przyjaciela Ludu, a tam wyczytamy, że 

Towarzystwo Naukowej Pomocy miało w 1865 r. 3979 tal. dochodu, a 3050 tal. rozchodu. 

Doszła mnie wiadomość, iż Towarzystwo to nie tak kwitnie, jakby należało, a to głównie dla 

tego, iż mniejsi posiedziciele jeszcze bardzo mało o wzrost jego się starają. Towarzystwo 

Rolnicze w Piasecznie słynie dziś w kraju, tak iż za wzór je stawiają, niechże więc i co do 

Towarzystwa Naukowej Pomocy będzie nasze grono przykładem. Przystąpmy tedy wszyscy 

ochoczo, niech każdy z nas ochoczo niesie swój grosz wdowi, niech każdy członek 



Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie, będzie także członkiem Towarzystwa Naukowej 

Pomocy, a przez to pokażemy, iż rzeczywiście o wzrost oświaty się staramy, i przez to może 

sprawimy, iż także członkowie innych Towarzystw Rolniczych i w ogóle mniejsi posiedziciele,  

włościanie i rzemieślnicy gromadnie do Towarzystwa Naukowej Pomocy przystępować będą. 

Z boleścią serca wyznać trzeba, że właśnie stan włościański i miejski, których ta sprawa 

najwięcej powinna obchodzić, najmniej o nią się stara. Wszakżeż na lud głównie 

dobrodziejstwa tego Towarzystwa spływają? Weźcie tylko do ręki 50 nr Przyjaciela Ludu i 

przeczytajcie nazwiska tych młodych ludzi, którzy od Towarzystwa wsparcie pobierają, a 

przekonacie się, że prawie wszyscy z ludu pochodzą. Widzicie zatem, iż celem tego 

chwalebnego związku jest wykształcenie naszych dzieci. Bieda tylko, iż nasi gospodarze i 

rzemieślnicy tak mało to Towarzystwo popierają, wiem ja bardzo dobrze, że niejednemu z 

nas źle się powodzi, że ma kupę dzieci do wyżywienia, a przy tem podatki są wielkie, ale 

bracia kochani nie ma tu jednak nikogo, coby na ten cel chwalebny choć parę złotych, choć 

parę tylko trojaków nie mógł  co rok poświęcić, a trojak przydany do trojaka, złoty do złotego 

uczynią wielką ilość, a jak morze z drobnych kropli, a potężna góra z drobnych ziarnek 

piasku się składa, tak i nasze grosze w jedno połączone dzielnie do rozkorzenienia oświaty 

przyczynić się mogą. - Niejeden mi może powie, skąd już brać pieniądze na te wszystkie 

składki? Kochani bracia, jeżeli jest tylko szczera chęć i wola, to się znajdą i odpowiednie 

środki. Niech każdy gospodarz od sprzedanego korca zboża 2 fenygi odłoży, niech urzędnik 

od swej ćwierćrocznej pensji 2 i 1/2 sgr., kupiec i oberżysta od czystego dochodu 2 fen., 

rzemieślnik od każdej sztuki gotowej a zapłaconej roboty 2 fen. odłoży, a zobaczycie jak 

znacznym datkiem nasze Towarzystwo Towarzystwu Naukowej Pomocy się  przysłuży. - 

Nuże tedy, Bracia kochani, kto kocha Wiarę Ojców i polską narodowość, komu miłym słodki 

dźwięk ojczystej mowy, kto pragnie szczęścia swych braci, ten niech jak najprędzej przystąpi 

do Towarzystwa Naukowej Pomocy. Dalej ramie do ramienia ponośmy wszyscy koszta 

wykształcenia naszej kochanej młodzieży, a ciężar ten będzie lekkim, i wychowamy młodzież 

która nam będzie kiedyś pociechą. Przez wykształcenie młodzieży przysłużymy sie najlepiej 

naszemu narodowi. Działajmy tylko zawsze z Bogiem a ten nasz Ojciec Niebieski 

pobłogosławi naszym usiłowaniom, co daj Boże!" Przytoczyliśmy tu w zupełności ten głos 

zacny, pragnąc aby te poczciwe słowa znalazły oddźwięk i po za obrębem naszego 

stowarzyszenia.  

Przewodniczący poparł gorąco słowa mówcy. „Nazywają nas prostakami" powiedział, „idźmy 

tedy prostą drogą, pokażmy, iż możemy sobie od ust odjąć, jeżeli chodzi o dobro sprawy, o 

oświatę. Niech nie padną te piękne słowa na opokę, ale na obfitą rolę, aby wydały owoc 

stokrotny, iżby się dla nas dobrze i pomyślnie ten Nowy rok zaczął. Pamiętajcie, że nie o to 

chodzi, aby wiele dać, ale aby każdy coś złożył." Potem nadmienił, iż składki do których się 

każdy zobowiąże, będą się półrocznie w styczniu i lipcu zbierały, a następnie odeśle się je 

zarządowi Towarzystwa Naukowej Pomocy.  

Skutek okazał, iż słowa te rzeczywiście padły na urodzajną rolę, bo wnet zapisało sie 62 

członków z roczną składką 62 tal. 10 sgr. Oto nazwiska tych składkujących: 1) 

Przewodniczący obywatel Kraziewicz z Tymawy 5 talarów rocznie. 2) X. Proboszcz Szefer z 

Piaseczna 2 tal. 3) Ob. Wal. Stefański z Pelplina 10 tal. 4) Otto z Gogolewa 10 sgr. 5) Józef 

Chociszewski z Gdańska 2 tal, 6) Józef Szmelcer z Gniewu 20 sgr. 7) Wejrowski z Jaźwisk 

10 sgr. 8) Bąk z Mynsterwaldu 1 tal. 9) Deptalski z Tymawy 10 sgr. 10) Bartkowski z Gniewu 

2 tal. 11) Zimerman z Tymawy 1 tal. 12) Jan Klein młodszy z Podzamku 1 tal. 13) Nauczyciel 

Byrger z Tymawy 10 sgr. 14) Sylw. Bałach z Tymawy 1 tal. 15) Gogulski z Gniewu 10 sgr. 

16) Konicki z Gniewu 10 sgr. 17) Zgoda z Tymawy 10 sgr. 18) Stolarz Piątkowski z Lignów 

10 sgr. 19) Jabłonka z Barłożna 2 tal. 20) Obywatelka Guzińska z Barłożna 1 tal.*) 21) 



Dżazdżewski z Podzamku 15 sgr. 22) Jan Szust z Gniewu 10 sgr. 23) Fiłczek z Gogolewa 1 

tal. 24) Alex. Niklewski 2 tal. 25) Tollik z Johanisdorfu 1 tal. 26) Szczypieński z Barłożna 10 

sgr. 27) Kowalski z Barłożna 20 sgr. 28) Jankowski z Gniewu 10 sgr. 29) Jan Klein starszy z 

Podzamku 1 tal. 30) Kaczanowski z Gniewu 20 sgr. 31) Józef Binerowski z Tymawy 1 tal. 

32) Ludwik Dunajski 10 sgr. 33) Ligmanowski z Tymawy 10 sgr. 34) Drzewicki z Gąsiork 2 

tal. 35) Szulc z Tymawy 10 sgr. 36) Neuman z Barłożna 10 sgr. 37) Małkowski z Jelenia 10 

sgr. 38) Rabe z Gogolewa 2 tal. 39) Józef Tollik z Tymawy 10 sgr. 40) Szymon Baniecki z 

Piaseczna 10 sgr. 41) Dahne z Gąsiork 1 tal. 42) Jabłoński z Jaźwisk 1 tal. 43) Krokel z 

Jelenia 10 sgr.44) Kamrowski z Gąsiork 1 tal. 45) Rezmerowski z Gąsiork 1 tal. 46) 

Wiśniewski z Piaseczna 10 sgr. 47) Jan Gackowski z Jelenia 10 sgr. 48) Krajewski z Gniewu 

20 sgr. 49) Naucz. Czarnecki z Bielska 15 sgr. 50) Ligmanowski z Piaseczna 5 sgr. 51) 

Antoni Tollik z Tymawy 10 sgr. 52) Felski z Pieseczna 10 sgr. 53) Dunajski z Rakówca 20 

sgr. 54) Podjaski z Piaseczna 1 tal. 55) Lemke z Gniewu 1 tal. 56) Dłużowski z Gogolewa 10 

sgr. 57) Reinhold z Gniewu 15 sgr. 58) Bałach z Piaseczna 1 tal. 59) Szulc z Gniewu 2 tal. 

60) Jan Berent z Pieniążkowa 1 tal. 61) Józef Gierszewski 1 tal. 62) Józef Sikora z 

Piaseczna 10 sgr. Mamy nadzieję, iż i inni nieobecni członkowie do Towarzystwa Naukowej 

Pomocy przystąpią, tak iż każdy członek naszego grona, będzie członkiem i Tow. Naukowej 

Pomocy. 

*) Nie należy stąd sądzić, jakoby kobiety należały do naszego grona.  

Towarzystwo nasze stara się nie na samych tylko członków wpływ wywierać. 

(Dokończenie nastąpi.) 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.01.26 R17 nr 10 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie i Spółki 

Pożyczkowej odbytego dnia 10 stycznia 1866r. 

(Dokończenie) 

Ob. Bartkowski postawił wniosek, aby kto nie uczęszcza regularnie na posiedzenia, nie był 

uważany za członka. Poparli ten wniosek Kraziewicz i Chociszewski. Pierwszy był za tem, 

aby każdy członek w przeciągu roku przynajmniej sześć razy był na posiedzeniu, zaś 

Chociszewski starał się wykazać, że lepiej nie wielu mieć członków, którzyby regularnie na 

posiedzenia uczęszczali, niż wielu, którzy rzadko lub nigdy na posiedzenia nie przy bywają.  

Ob. Stefański był przeciwny temu, aby tego co nie bywa na posiedzeniach, nie uważać na 

członka. Natomiast postawił wniosek, aby co rok publicznie skarcić opieszałych przez 

wykazanie ile zaniedbali posiedzeń. Przy głosowaniu większość oświadczyła się za 

wnioskiem Stefańskiego. Jednakże odtąd co posiedzenie będzie się zapisywało nieobecnych 

członków. Poczym przewodniczący miał rozprawę o chowaniu rogatego bydła, której treść 

pokrótce jak następuje. Chodowa nie bydła rogatego jest nader korzystnem, czego 

najlepszym dowodem ta okoliczność, iż wielu ludzi, choć nie posiada kawałka ziemi, trzyma 

jednak krowy i dobrze na tern wychodzi. Mając bydło, trzyma niejeden świnie, aby spieniężyć 

odpadki od bydła. Dziwna rzecz, że nasi mniejsi gospodarze tak mało jeszcze na bydło 

rogate zwracają uwagi, choć niskie ceny zboża lat ostatnich, a wielkie podatki i wydatki 

koniecznie nakłaniają, aby nie na samą patrzeć rolę, ale aby się chwytać i innych gałęzi 

gospodarczych, i tak między innemi chodowania bydła. Ale aby mieć rzeczywiste z tej 

chodowli zyski, trzeba umiejętnie bydło chować, a nie jak za śp. ojców. Przypatrzmy się tylko 

jak większa część mniejszych posiedzicieli obchodzi się z bydłem. Zacznijmy od cielęcia. 

Krowa cielna dostaje zimą sieczkę ze słomy, latem pędzą ją na paśnik, z którego tak głodno 

wraca, jak poszła. Mleka, rozumie się, nie daje albo mało. l jakież z tej krowy cielę? Oto 

nędzne, słabe, ledwie kilka złotych wartujące. Ledwie krowa cielę obliże, już je odsadzają, a 

karmią lichą paszą, kwaśnem sianem, bo dobre chowa gospodarz dla koników. Cóż ma być 



z takiego cielęcia? Nie wyrośnie dobrze, nie wzmocnieje. Wół z takiego cielęcia jest 

najnieszczęśliwszą istotą na świecie, bo do roboty za słaby. Wodzą go tedy po jarmarkach, 

ale tam też takich wołów dostatkiem, więc sprzedać go trudno. Najczęściej niszczeje taki 

wół, chyba że go przeznaczą na tuczenie. Jak jest nędznem nasze bydło, o tern wymowne 

świadectwo dają nasze jarmarki. Idźmy np. do Gniewu, aż zgroza nas przejmie na widok 

lichego bydła. Pochodzi to stąd, iż hodowanie bydła jest nadzwyczaj zaniedbane. Ma być 

bydło rosłe, tłuste, mocne, to trzeba się starać o dobrą dlań paszę, ciepłe pomieszczenie i 

czystość. Trzeba sobie dobrze rozrachować, aby mieć więcej z bydła dochodu, niż z roli; a 

nie da go więcej bydło źle pielęgnowane. Zimowa pasza powinna trwać od połowy 

października do maja.  

Pierwszą czynnością dobrego gospodarza w jesieni jest, aby się obrachował, ile może bydła 

używić; ma paść nędznie, to niech lepiej wyprzeda zbytnie bydło, a pozostałe pasie dobrze. 

Paszenie bydła sieczką sprawia, iż mało jest mierzwy, bo jak mówi przysłowie wór sieczki, 

czapka mierzwy, a bydło przytem nędzne. Zimą najlepiej dawać bydłu siano, rośliny 

okopowe, makuchy i ziarno. Wół powinien dostawać dziennie 25 funt. siana, lub odpowiednią 

ilość innej paszy. Mało kto posiada tyle siana, aleć można je zastąpić i inną paszą, tylko 

trzeba wiedzieć jaki jej stosunek do siana. Funt siana = dwom funtom buraków, 1/ 2 funta 

makuchów lub 1/2 funta ziarna. Można tedy łatwo obrachować ile paszy zamiast siana 

dawać. Im więcej dajemy, tem też więcej dostajemy. Jak sobie można obrachować i jak jest 

korzystnem chowanie bydła, niech okaże następujący przykład. Jeżeli gospodarz może tylko 

dziennie 5 funt. siana dawać, to powinien te 20 funt. zastąpić inną paszą, np. burakami. 

Ponieważ jest 210 dni zimowych, przeto potrzeba na ten cel około 105 korcy buraków, a tyle 

może wydać 1/2 morgi roli. Krowa przy takiej paszy może dawać około 7 kwart dziennie 

mleka, tj. 7 talarów miesięcznie, a 49 tal. podczas 7 miesięcy, a zatem łatwo obrachować 

jakie zyski pół morgi roli, obsadzonej burakami, przynosi, jeżeli się ich używa na paszę dla 

bydła. Latem najlepiej paść bydło na łąkach, a gdy tych nie ma to w oborze. Przez to więcej 

mierzwy. Bydło na pastwisku dużo trawy, około 3/ 4 części wydepce. Nie podlega w oborze 

chowane zmianom powietrza. Bydło robocze prędzej lepiej się naje, aniżeli gdy chodzi po 

pastwisku. Ogrodzone gnojowiska, aby w nich bydło mierzwę deptało. Używać soli do paszy-

pomaga to zdrowiu bydła. Ile wychodzi latem paszy? Pięć funtów zielonej paszy, znaczy tyle 

co funt siana, a zatem jeśli bydlę potrzebuje dziennie 25 funt. siana, to trzeba pięć razy tyle 

dawać zielonej paszy. Różne rodzaje letniej paszy. Żyto na zielone, lucerna, koniczyna, 

mięszanina, kukurydza czyli mais. Polecenie lucerny, mało u nas znanej, a któraby się u nas 

dobrze udawała. Na piaszczyste role dobry sporek, który szybko rośnie i dobrą daje paszę. 

Można go siać po życie. Daje paszę i użyźnia rolę. Dalej tedy do umiejętnego chodowania 

bydła. Widzimy u naszych sąsiadów Niemców jak troskliwie bydło pielęgnuję - wiemy tez na 

jak wysokim stopniu udoskonalenia znajduje się ta gałąź gospodarstwa w Anglji, Francji i 

Belgji. Nie należy się zrażać się przeciwieństwami gdyż nie od razu Kraków zbudowany.  

Na przyszłym posiedzeniu będzie dalszy ciąg rozprawy o bydle, a mianowicie jak 

używać bydła rogatego. 

Przyszła pod obrady sprawa Towarzystwa ogniowego, którą myśl poruszył ob. 

Jabłonka z Barłożna podczas uroczystości rocznicy r. z. Ob. Stefański, któremu poruczono 

zbadanie tej myśli, i jakby najlepiej ją można wykonać, oświadczył, iż wypracował w tej 

mierze wniosek, który przedłożył do ocenienia zarządowi Towarzystwa. Okazało się, że 

przeprowadzenie tego wniosku napotkałoby na zbyt wielkie trudności. Wnosi, aby wybrać 

komisją któraby się zajęła sprawą założenia Towarzystwa ogniowego. wzajemnych 

ubezpieczeń, tak potrzebnego u nas. Przewodniczący przedstawił członków do tej komisji, 

których towarzystwo przyjęło. Do składu tej komisji należą: Kraziewicz, Stefański, Tollik z 



Johanisdorfu, Chociszewski, Bałach z Piaseczna, Janbłonka z Barłożna Dunajski z 

Rakowca, Gackowski z Jelenia, Jabłonka z Jaźwisk, Bąk z Mynsterwaldu, Lemke z Gniewu i 

Drzewicki z Gąsiorek. Jest zamiarem komisji zawezwać do współudziału i niemieckich 

obywateli. 

Zabrał głos ob. Tollik, wiceprezes znany z swych jędrnych przemówień, a mianowicie z d. 10 

października 1866r. z. „Wiecie szanowni i kochani Bracia obywatele," były mniej więcej słowa 

mówcy, „że towarzystwo nasze słynie szeroko i daleko, tak iż inne Towarzystwa za wzór nas 

stawiają, mówiąc: dalej za przykładem Towarzystwa rolniczego w Piasecznie. Co za sława 

ztąd dla nas, ale zarazem jakie stąd wielkie dla nas wynikają obowiązki. Potrzeba usilnie 

pracować, aby zasłużyć na ten wielki zaszczyt, a tu tylu jeszcze obojętnych, którzy się nie 

kwapią do naszego grona. Potrzeba nam zgody, jedności, miłości, zaufania. Kwitną te cnoty 

w naszym stowarzyszeniu, ale nie tyle jeszcze, ile by należało. Słyszeliście po wiele razy 

szanownego obywatela Stefańskiego, jak nas zachęcał do pracy i oszczędności. Na tym 

dwojgu zawisła nasza pomyślność. Cóż pomoże, choćbyś robił od rana do wieczora i dajmy 

na to zarabiał dziennie 10 tal., to skoro byś wydawał dziennie 10 tal. i 1 sgr., to w końcu 

gospodarstwo twoje poszłoby w niwecz, a zatem nie tylko pracować, ale i oszczędzać 

trzeba. Nie szczędźcie, kochani Bracia, trudów nad uprawę naszej kochanej ziemi, 

uprawiajcie ją umiejętnie, a pobłogosławi wam Bóg; iż te pola wasze złote kłosy rodzić wam 

będą. A jak macie ziemię uprawiać, tego was uczy nasze towarzystwo. Trzymajcie silnie 

garść ojczystej ziemi w rękach i za żadne pieniądze jej nie sprzedawajcie. Nie sądźcie, aby 

wam kto chciał więcej zapłacić, niż ziemia warta. Pamiętajcie, iż przybywa pieniędzy, 

kapitałów, ale nie przybywa ziemi. Ile to większych posiadłości przeszło w obce ręce -

przynajmniej my mniejsi nie wypuszczajmy z ręki naszej ojcowizny. Nie tylko do rolników ale i 

do braci rzemieślników się odzywam, aby o oświatę, o udoskonalenie swych rzemiósł się 

starali - niech także zamiłują  pracę i oszczędność. Dalej razem połączonymi siłami do pracy. 

Niech oświata spędzi czarną chmurę ciemnoty i zwątpienia z naszego czoła. O gdyby takie 

towarzystwa rolnicze, jak nasze już przed stu laty istniały, jakżeby dziś było inaczej w 

naszym kraju. Nie byliby ci niewdzięczni synowie może zmarnotrawili swych włości, którym 

wszystko było jedno, kto po nich złote kłosy zbierać będzie. Ale przebaczmy im, a starajmy 

się to złe wynagrodzić. Postępujmy naprzód bracia rolnicy, postępujmy co rok z szczebla na 

wyższy szczebel, aż wreszcie i najwyższy szczebel osiągniemy."  

Przewodniczący pochwaliwszy ten głos zacny wezwał członków, aby kółka rolnicze, które 

w wioskach naokół Piaseczna istnieją, gorliwie pielęgnowali. Prezes uważa w tym najmilszą 

nagrodę swej pracy, jeżeli członkowie te rolnicze kołka będą rozwijać. Ob. Jabłonka z 

Barłożna uwiadomił, iż służący u niego Józef Kreja oddał mu 10 talarów, aby takowe 

umieścić w kasie oszczędności, która istnieje przy naszej spółce pożyczkowej.  

Zabrał głos Chociszewski, wykazując, że towarzystwo nasze nie tylko na członków błogi 

wpływ wywiera, ale i w dalekich stronach do podobnej pracy zachęca. Wielka ważność 

towarzystwa w Piasecznie na tym polega, iż tu tak silnie budzi się duch ludowy po tylu 

wiekowym uśpieniu. Dawniej w Polsce tylko szlachta władała, lud wiejski i mieszczanie mały 

lub żaden brali udział w życiu narodu. Oto zbliża się chwila, gdzie i lud ma się dźwignąć z 

długiego upadku, i jak Piast niegdyś przed tysiącem laty zwiastować szczęście narodowi. 

Nigdzie może we wszystkich dawnej Polski dzielnicach nie panuje taka chęć do oświaty, taka 

dążność ku wyższym celom, jak właśnie w naszym gronie. Już też nasze usiłowania i prace 

pobudziły innych do podobnej pracy. Wiadomo, że towarzystwa rolnicze Prus Zachodnich na 

wzór naszego się ustanawiają, oto w Pieniążkowie zakłada się podobne naszemu, a oto 

mogę zwiastować, że i w Wielkopolsce zawiązują się pierwsze towarzystwo rolnicze ludowe 



w Kruświcy, gdzie Piast praojciec tylu polskich króli, z rolnika i rzemieślnika królem był 

obrany. Niechże to zapatrywanie się na nas popchnie nas do tym wytrwalszej pracy. Ob. 

Stefański zwrócił pokrótce uwagę na wystawę światową w Paryżu, która się ma 1867 r. 

odbyć. Może by kto i z naszych członków chciał co tam posłać np. len z wystawy rolniczej d. 

10 października może by godziło się i do Paryża posłać. Niekoniecznie chodzi o sztuczne, 

niezwykłe rzeczy - i taniość wielkie ma znaczenie. Przewodniczący Kraziewicz oświadczył, iż 

gdyby kto chciał co posłać, ma się zgłosić do zarządu.  

Do towarzystwa przystąpili: Jan Nagórski, Jan Drzaźdźewski i Jan Klein starszy z Podzamku, 

i Leopold Freytag z Rakówca.  

Następnie odbyło się posiedzenie Spółki Pożyczkowej. Dotychczasowy skarbnik p. Lemke 

nie pragnie dłużej tego urzędu piastować, gdy jednakże nie wyszukano stosownego 

następcy, przeto na przyszłym posiedzenia d. 14 lutego rb. wybór ten ma się odbyć.  

Z przedłożonego sprawozdania okazało się, iż należało do Spółki Pożyczkowej 54 członków, 

z tych 27 odebrało pożyczki. Ogólny obrót od lutego do grudnia wynosił 12413 tal. 17 sgr. 3 

fen. Dywidenda dla członków wynosiła 13  1/3 0/9, a że nie cały rok Spółka istnieje i 

pierwsze urządzenia dużo kosztowały, przeto najmniej 15% dywidenda roczna w innym by 

razie wynosiła. Składki członków wynosiły 620 tal. 15 sgr., wstępne 70 tal. powierzono 

Spółce 2685 tal., wypożyczono na weksle 12130 tal. 29 sgr. 6 fen. Koszta utrzymania 

wynosiły 201 tal. 28 sgr, 9 fen. Przyszłe posiedzenie Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie 

odbędzie się w środę 14 lutego. 

 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.03.11 R17 nr 29 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie, odbytego 14 lutego 

1866. 

Przewodniczący ob. Kraziewicz, zagaiwszy posiedzenie zapytał, czy życzy kto sobie 

przystąpić do Towarzystwa? Zgłosili się następujący obywatele:  

Józef Deimer z Jaźwisk, Andrzej Boruski, Józef Pryl i Józef Radziejewski z Gniewu, Pawelec 

Franciszek z Tymawy i Józef Tramowski z Piaseczna.  

Następnie płacili członkowie składki do Towarzystwa Naukowej Pomocy, oraz zgłaszali się 

jeszcze nowi członkowie. Przystąpili z naszego grona do Towarzystwa Naukowej Pomocy, 

oraz zobowiązali się płacić, jak następuje: Jan Parchowski z Mirotek 1 tal. Jan Dunajski z 

Jaźwisk 1 tal. Mich. Nadolny z Barłożna 1 tal. Filczek z Jaźwisk 20 sgr. Jan Klein z Rakówca 

20 sgr. Jakób Radziejewski z Gniewu 5 sgr. Fr. Krzyżanowski z KróIówlasu 5 sgr. Jędrzej 

Borucki z Gniewu 10 sgr. Józef Pryl z Gniewu 5 sgr. Nauczyciel Naradowski z Rakówca 5 

sgr. Jan Zwoliński z Gogolewa 10 sgr. Jan Sentek z Piaseczna 10 sgr. Fr. Szczypieński z 

Jawisk 15 sgr.  

Razem tedy przystąpiło do naszego grona 77 członków do Towarzystwa Naukowej Pomocy. 

Mamy nadzieję, iż wszyscy nasi członkowie do tego towarzystwa wstąpią. Po odczytaniu 

przez sekretarza Chociszewskiego sprawozdania, zwrócił ob. Kraziewicz uwagę, iż funt 

siana znaczy tyle co 3 a nie 2 funty buraków, jak mylnie w sprawozdaniu podano. Następnie 

oznajmił Przewodniczący, iż komisja ogniowa, uznawszy za stosowne, aby towarzystwo 

zaniechało myśli założenia zabezpieczeń od ognia, gdyż pozwolenia żadna miara 

spodziewać sie nie można, rozwiązała sie, a zatem sprawa ta odłożona na późniejsze czasy. 

Potem miał ob. Kraziewicz nader pouczającą rozprawę o chowaniu bydła, a mianowicie o 

paszeniu i tuczeniu. Od roli i łąki zależy jakie bydło ma gospodarz chować. Tylko tam gdzie 

dużo dobrej paszy opłaci się bydło, dla tego trzeba mieć łąki i rośliny pastewne. Lepiej nie 



chować bydła, niź skąpić mu paszy. O chowaniu krów: Oznaki dobrej dójki. Mała, delikatna, 

długa głowa, głęboki i obwisły brzuch, cienki i długi ogon, miękka i jędrna skóra, delikatna 

sierść, wielkie, miękkie, pulchne, nie mięsiste wymiona, mchem tylko, a nie siercią okryte; 

kościste nogi, żyły mleczne grube i znaczne. Najlepiej doją krowy od 4 do 10 roku. 

Gospodarz ma zasięgnąć rady od gospodyni, które krowy dobrze doją i te ma zatrzymać, 

inne zaś posprzedawać. Dobra gospodyni powinna wiedzieć, które krowy najlepsze są dójki. 

Ważność dobrego dojenia, tak iż gospodarz nie ma swej żonie żałować parę talarów na 

ulubione stroje, byle tylko dobrze dozierała, aby krowy były należycie dojone, gdyż przez to 

kilkadziesiąt talarów można zarobić. Złe dojona krowa, nigdy nie będzie dawała wiele mleka. 

Dobra gospodyni powinna przynajmniej raz w tydzień zmierzyć mleko, od każdej krowy i 

zapisać, oraz uważać, jak długo krowy nie doją przed ocieleniem, bo przez to pozna 

najlepiej, które krowy są dobremi dójkami. Krowa Sama z siebie nie jest dobrą dójkę - w 

stepach dziko żyjące krowy tylko 2-3 miesięcy doją. a i u nas, jeżeli gospodarz nie dba o 

krowy, doję do 4 miesięcy i mało mleka dają. Dobry dozór, porządek, obfitość dobrej paszy, 

a nadewszystko dokładne dojenie przyczynia się do powiększenia u krów obfitości mleka. 

Niektóre okolice i kraje doprowadziły do tego, iż krowy dają dziennie po ocieleniu do 24 kwart 

mleka, a krowy takie dochodzą do 200 tal. ceny.  

O kastrowaniu krów. Krowy kastrowane doją wciąż przez 8 lat i dobrze się tuczą. We Francji 

jest kastracja krów nader upowszechnioną. W bliskości wielkich miast najzyskowniejszą 

sprzedaż mleka, po wsiach atoli daleko od miast położonych, najlepiej wyrabiać z niego ser, 

masło lub paść nim cielęta i świnie. Mleko, w taki sposób użyte, bardzo dobrze się opłaca np 

z 12 kwart mleka mamy funt masła czyli 8 sgr., kwartę  maślanki za 6 fen. i 10 kwart 

kwaśnego mleka po 4 fen. czyli razem 11 sgr. 10 fen. Jeśli nie można kwaśnego mleka 

sprzedać lub spotrzebować, wyrabia się takowe na ser. Sześć kwart daje 1 i 1/2 funt. sera po 

1 sgr. funt. Chowajmy więc tylko nasze krowy tak, aby nam co dzień 5 kwart mleka dawały, a 

otrzymamy przez rok 1500 kwart mleka, czyli 45 talarów 25 sgr. Uważmy tedy, jakiby ztąd był 

dochód, gdyby gospodarz 10 krów dobrze chował. Miałby około 460 talarów dochodu, a dziś 

dla nierozumnego chowania bydła żadnego z krów dochodu nie ma, i tylko z ziarna opłaca 

wydatki, nie dziw więc że pustki w kieszeni. Najwyższy czas, by porzucić przestarzałe i 

szkodliwe przesądy, a chować dobrze bydło. O dochodach mleka, gdy się nim karmi cielęta. 

Za ciele mające tydzień, płaci rzeźnik 4 talary, a za ,8 tygodniowe 8 talarów, a że zaś krowa 

może w roku 7 cieląt pięciotygodniowych wykarmić, a zatem można mieć stąd 42 tal. 

dochodu, jeżli się ciele zaraz po ulęgnięciu jako 2 talary wartujące uważa. Następnie 

obszerny opis obchodzenia się z cielętami, którego tu atoli dla braku miejsca nie podajemy.  

O dobrych stadnikach. Aby jedna lub kilka wsi razem trzymało sobie dobrego stadnika. Jeźli 

członkowie będę sobie życzyli, to prezes postara się o dobre stadniki, lub wskaże najlepsze 

źródła nabycia tychże. W końcu krótka wzmianka o ludziach, jakich się do dozoru bydła 

używa. W tym względzie prawie wszyscy polscy gospodarze, wielcy i mali ciężki błąd 

popełniają. Ktoż pasie, dozoruje bydło? Oto kalecy lub dzieci. Dziwna to rzecz, iż dla owiec i 

koni dobiera się silnych, zdrowych, nie głupich ludzi, a bydło pasą słabi, ułomni ludzie. Jeżeli 

gdzie, to w tym razie skąpstwo wielkie sprowadza straty. Ponieważ kaleka, lub dzieciak nie 

może sobie dać z bydłem rady, przeto trzyma sobie psa, ile możności bardzo złego. który 

nieustannem szczekaniem niepokoi bydło, gryzie i kaleczy. Taki pasterz lub pies pędzi bydło, 

nie zważając czy błoto, kurzawa, gorączka, z góry lub pod górę. Ile ztąd wynika nieszczęść! 

Nie wystarczy pies, wtedy bat, kij a nawet kamienie służą, aby dręczyć bydło. Takim 

sposobem ginie nie jeden wół i krowa, a nie wiecie jak. Bardzo często przez pędzenie i 

gonienie choruje bydło na płuca, a w końcu niszczeje. Alboż to kaleka lub dzieciak dopilnuje, 

aby się bydło dobrze najadło? Dodał szanowny obywatel, iż w swym gospodarstwie do 



ośmiu sztuk bydła chowa osobnego parobka, któremu płaci rocznie 26 talarów myta. a nie 

tylko na tym źle nie wychodzi, ale zarabia. Serdeczna w końcu zachęta, aby dobierać 

rozumnych, silnych do paszenia bydła ludzi - kalecy zaś niech się modlą w szpitalach, a 

dzieci niech chodzą do szkoły. Na przyszły raz będzie mowa o tuczeniu bydła. Poczem 

jeszcze o stadnikach mówił ob. Kraziewicz, oraz ofiarował chętnie swą pomoc tym członkom, 

którzy by chcieli polepszyć chów bydła.  

(D. n.) 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.03.16 R17 nr 31 

SPRAWOZDANIE z zawiązania Towarzystwa Rolniczego w Pieniążkowie pod Czerwińskiem 

(powiat Kwidzyński) na d, 15 lutego 1866r. 

Stosownie do odezwy, którą wydali obywatele: Berent, Dzięgielewski i Gierszewski, odbyło 

się naprzód uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym Pieniążkowskim. Mszę ś. miał 

czcigodny, sędziwy X. Knop, proboszcz miejscowy, który ze wszech sił starał się, aby 

zapowiedziane Towarzystwo się zawiązało. Po skończonej ofierze mszy ś. wszedł na 

kazalnicę X. Gierszewski, rodak ze stron tutejszych, aby zapalić serca zgromadzonych do 

czynnego brania udziału w zamierzonym stowarzyszeniu. Szanowny mówca rozpocząwszy 

rzecz swą słowami ś Pawła, jako śliczną jest jedność, postawił za wzór jedność pierwszych 

chrześcijan, odając piękny obraz ich życia. Zachęcał do wstępowania w ich ślady. Następnie 

wykazywał ważność i potrzebę jedności i wiązania się w towarzystwa, a szczególnie w 

Towarzystwa Rolnicze. O wielkim znaczeniu oświaty, i że tej nabyć można za pomoc 

Towarzystw Rolniczych. Postawił dalej za wzór Towarzystwo w Piasecznie, które tak się 

odznacza dążnością do oświaty i pięknemi czynami, że nawet niemieckie pisma za wzór je 

stawiają. „Niechby te cnoty", były słowa zacnego kaznodziei, „któremi odznacza się 

Towarzystwo w Piasecznie i w zawiązać się mającem Towarzystwie dla ziemi Nowskiej 

zakwitły i obfite wydały owoce. Niech mianowicie trzymanie się , wiary Ojców , braterstwo, 

miłość, zgoda dążność do oświaty, pracowitość i oszczędność będą ozdobą przyszłego 

Towarzystwa". Także wzywał mówca, aby nie cierpieć pijaków, ale aby trzeźwość krzewić a 

zamknął rzecz swą serdecznymi życzeniami dla szlachetnego przedsięwzięcia, błagając dlań 

błogosławieństwa Niebios. Następnie odśpiewano jeszcze śliczną pieśń: "Matko 

Chrystysowa", którą, członkowie w Piasecznie, obchodząc uroczystość założenia 

Towarzystwa co rok śpiewają.  

Poczym udali sie zgromadzeni do oberż y obywatela Gierszewskiego. Zgromadzenie było 

dość liczne, może około stu osób było obecnych, między tymi przeszło 20 z Towarzystwa w 

Piasecznie. Czterech kapłanów zaszczyciło nasze zebranie swą obecnością, a tymi byli: X. 

Knop Proboszcz miejscowy, X. Olszewski, proboszcz z Lalków, dawniejszy poseł na sejm w 

Berlinie, X. Szefer, proboszcz z Piaseczna i X. Gierszewski, proboszcz z w Prusach 

Wschodnich. Proszono ich aby zajęli honorowe miejsca gdyż zgromadzenie, naśladując 

wzniosły przykład naszych Ojców, uważa sobie za obowiązek, iż należy czcić i szanować 

sługi Boże. Zagaił posiedzenie obywatel Kraziewicz, Przewodniczący Towarzystwa 

Piaseczyńskiego. Nasamprzód odczytał odezwę do braci rolników rodaków, umieszczoną w 

4 nr. Przyjaciela Ludu, z wzywającą do zawiązania Towarzystwa Rolniczego w Pieniążkowie, 

a następnie przemówił słów kilka od serca, które głębokie wywarły wrażenie. Już to mąż ten 

zacny umie przemawiać serdecznie, jasno a dobitno a tak zrozumiale że i prostak zrozumie. 

Wykazywał szanowny mowca wielką potrzebę oświaty, pracy i oszczędności. „Czem się to 

dzieje”, były jego słowa, „iż ziemia w naszych rękach nie wydaje tak obfitych plonów, jak w 

rękach naszych sąsiadów Niemców? Czyżby dla nas była macochą? O nie bracia kochani, 

tylko trzeba, abyśmy i my umiejętnie pracowali, i łączyli się w Towarzystwa, aby wspólnie się 



pouczać. Towarzystwa Rolnicze są to szkoły, w których czerpać można naukę potrzebną. 

Tam jeden drugiego zachęci, pouczy, pocieszy.  Żyjesz może w pustkowiu oddalony, nie 

widząc nikogo, a oto w towarzystwie masz sposobność widzenia twych braci i sąsiadów, aby 

rozradować stęsknioną duszę. Książki z czytelni Towarzystwa będą ci dzielną pomocą do 

nabierania oświaty, a sprawią też tobie, żonie twej i dzieciom nieraz godziwą rozrywkę, 

mianowicie podczas długich wieczorów zimowych. Dalej tedy bracia kochani, przystępujcie 

do towarzystwa, niech daleką będzie od was gnuśność: obojętność na sprawy ogółu”. W 

podobny sposób przemawiał dosyć długo szanowny ob. Kraziewicz, a piękne jego słowa nie 

pozostały bez pożądanego skutku. Potem obywatel Stefański, cieśla z Piaseczna, przemówił 

po krótce, zachęcając, aby jako z Bogiem się zaczęło, tak też i nadal z Bogiem zawiązać się 

mające towarzystwo postępowało. „Pomagajmy sobie wzajem radą, pomocą, kochajmy się 

jako dziatki jednej matki, pracujmy szczerze, a pobłogosławi nam Pan Bóg .”  

Ob. Chociszewski w przydłuższej mowie wykazał wielkie znaczenie rolnictwa, potrzebę 

oświaty i łączenia się w towarzystwa. Przemówił też ob. Tollik z Johanisdorfu, wiceprezes 

towarzystwa w Piasecznie, a przemówienie jego było, jak zawsze, treściwe, jędrne, dobitne. 

Zachęcał do pracy, oszczędności i oświaty. „Słyszeliśmy jaki jest cel Towarzystwa”, mówił, 

„jeżeli tedy taki ważny jest cel, to też garnijmy się do Towarzystwa, bo czas największy, 

abyśmy z letargu powstali. Tylko uczyńmy co w naszej mocy, a z pewnością spłynie na nas 

błogosławieństwo niebios. Niech zakwitnie w naszem gronie jedność, zgoda, miłość i  

zaufanie – a będą obfite owoce dla nas, dzieci naszych i naszego narodu – co daj Boże 

Amen.” O pracy, oszczędności i aby trzymać w rękach garść ojczystej ziemi, a za żadne jej 

nie sprzedawać pieniądze i o podobnych sprawach szeroko mówił szanowny obywatel Tollik, 

a i jego słowa wywarły pożądany skutek.  (D. n.)   

 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.03.18 R17 nr 32 

SPRAWOZDANIE z zawiązania Towarzystwa Rolniczego w Pieniążkowie pod Czerwińskiem 

(powiat Kwidzyński) d. 15 lutego 1866 r. (Dokończenie.) 

 

Następnie zabrał znowu głos ob. Kraziewicz wzywając, aby się zapisywać na członków. 

Zgłosili się następujący obywatele:  

1) X. Knop, proboszcz z Pieniążkowa. 2) X. Olszewski, proboszcz z Lalków. 3) X. 

Gierszewski z Osterody . 4) X. Szefer z Piaseczna. 5) Jan Berent z Pieniążkowa. 6) Józef  

Berent z Dąbrówki. 7) Fr. Mikowski z LaIków. 8) Jan Parchowski z Mirotek. 9) Dzięgielewski  

z Lalków. 10) Jan Firyn z LaIków. 11) Kraziewicz z Tymawy. 12) Piotr Bąk z Mynsterwaldu. 

13) Fr. Jabłonka z Półwsia.  14) Józef Kamiński z Włosiennicy. 15) Teodor Janicki z Półwsia. 

16) Wawrzyn Dębek z Pieniążkowa. 17) Augustyn Fitzermann z Wiosła. 18) Marcin 

Maciejewski z Włosiennicy. 19) Michał Majewski z Twardejgóry. 20) Tomasz Fitzerman z 

Wiosła. 21) Jakób Kraskowski z Twardejgóry. 21) Jan Tollik. 23) Fr. Kurek z Twardejgóry. 

24) Słan. Arczyński z Jeżewa. 25) Jakub Pawłowski z Dąbrówki. 26) Antoni Bładźmirowski. 

27) Fr. Fitzermann z Wiosła. 28) Jan Stasiewski z Dabrówki. 29) Tomasz Kruczyński z 

Półwsia.  30) Józef Filcek z Gogolewa. 31) Piotr Szpindel z Półwsia. 32) Augustyn 

Szczepański z Nowego. 33) Franc. Wandowski z Bochlina. 34) Józef Majewski z Grabowa. 

35) Fr. Grynfeld z Nowego. 36) Jan Hofman z Pieniążkowa . 37) Józef Chociszewski z 

Gdańska. 38) Melchior Tollik z Johannisdorfu. 39) Teodor Rabe z Gogolewa. 40) Jakób 

Paluchowski z Rakowca. 41) Ed. Radzimowski z Gogolewa. 42) Michał Kruczyński z 

Pieniążkowa. 43) Jan Czarnojahn z Eichstetu. 44) Tomasz Gierszewski z Pieniążkowa. 45) 

Wła. Kuczora. 46) Szymon Makowski. 47) Ign. Kassek. 48) Jul. Rosiński. 59) Józef 



Smosiński. 50) Juliusz Smosińslii. 51) Fr. Makowski. 52) Zach. Stojałowski. 53) Jan Mroczek. 

54) Antoni Sylwestrowicz. 55) Augustyn Rosiński (wszyscy od nr. 46 z Nowego). 56) Teofil 

Stefański z Piaseczna. 57) Fr. Gardzielewski z Lipiejgóry.  

Ponieważ trzynastu obywateli z Nowego miało wątpliwości co do przystąpienia, mniemając, 

iż w Nowem, jako w mieście należałoby Towarzystwo założyć, przeto wywiązały się stąd 

rozprawy, w których brali udział: Kraziewicz, Tollik i Chociszewski, którzy wykazali, że 

Towarzystwa rolnicze ludowe, głównie po wsiach się rozwijają, że zatem we wsiach mieć 

swe siedliska powinny. Ob. Chociszewski wskazał za wzór Towarzystwo Piaseczeńskie, do 

którego niemała liczba rzemieślników z Gniewu należy, gdyż i rzemieślnikom dobrze się 

nauczyć rolnictwa, gdyż każdy posiada kawałek roli, a przytem są też w Towarzystwach 

ogólne rozprawy, wszystkim pożyteczne. Należąc rzemieślnicy do Towarzystwa zawiązują 

znajomości, a każdy członek woli u nich roboty zamawiać, niż u innych nie należących.  

W Gniewie istnieje Spółka pożyczkowa dla członków Towarzystwa w Piasecznie, otóż tak 

Spółkę można i w Nowem utworzyć, a z czasem obywatele w Nowem mogą osobne 

Towarzystwo rzemieślnicze założyć, zawsze z Towarzystwem rolniczem w związku zostając. 

Obywatele z Nowego chętnie się na to zgodzili, pragnąc serdecznie, aby jak najrychlej 

Towarzystwo pożyczkowe się u nich zawiązało.  

Przystąpiono do obrania zarządu. Powszechne było życzenie, aby sędziwy X. Knop. o ile że 

dzielny rolnik, objął ster naszego grona. Atoli zacny X. Proboszcz, uważając zaszczytny ten 

urząd za zbyt trudny dla siebie, podziękował za zaufanie, żałując, iż urzędu tego przyjąć nie 

może. Obrano potem jednogłośnie przewodniczącym ob. Józefa Berenta z Dąbrówki, zaś 

zastępcą obrany Dzięgielewski z Lalków, sekretarzem Szymon Makowski z Nowego, 

zastępcą Józef Chociszewski, podskarbim X. Knop. Ob. Kraziewicz ogłosił zarząd, oraz że 

Towarzystwo jest zawiązane. Ob. Berent podziękowawszy za zaufanie, oświadczył, iż ze 

wszech sił o wzrost Towarzystwa starać się będzie. Poczem posiedzenie zamknięto.  

Posiedzenia będzie odbywało Towarzystwo co miesiąc w Pieniążkowie u ob. 

Gierszewskiego w każdy czwartek po posiedzeniu w Piasecznie. Przyszłe posiedzenie 

odbędzie się zatem 15 marca w czwartek o 3 godz. po południu, na które się członków i 

mających chęć przystąpienia, zaprasza.  

Józef Chociszewski, zastępca sekretarza. 

Ogłoszenie z gazety: Nadwiślanin 1866.03.28 R17 nr 36 

Pozwalam sobie na liczne zapytania szanownym Rodakom niniejszym odpowiedzieć, iż 

skoro tylko Nowe Ustawy Towarzystwa naszego rolniczego w Piasecznie uzyskają 

ostateczną uchwalę, co już w krótce nastąpi, z największą chęcią  prześlę je tym wszystkim , 

którzy ich ode mnie żądali. 

Tymawa pod Gniewem d. 23 marca 1866 r.  

Juliusz Kraziewicz. 

 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.05.20 R17 nr 57 

SPRAWOZDANIE z zawiązania Towarzystwa Rolniczego w Pelplinie d. 8 maja 1866 

Podług poprzedniego oznajmienia odbyła się najprzód o godzinie 9 rano msza św. w 

kościółku parafialnym w celu uproszenia łaski i błogosławieństwa Bożego dla założyć się 

mającego Towarzystwa rolniczego. Tylko 5 z przyszłych członków było nabożeństwu 

przytomnych. Stało się to skutkiem niestosownego oznaczenia czasu zebrania, bo zamiast 

zaraz po mszy św. naznaczono je na godzine 4 po południu. O godz. 5 po południu odbyło 

się zgromadzenie na sali w oberży Rohlerta. Dwadzieścia kilka osób była obecnych, między 



tymi czterech królewskich urzędników, tj. rotmistrz z Gniewu, sołtys, żandarm i sługa 

policyjny z Pelplina. Z Towarzystwa Piaseczeńskiego stawiło się siedmiu. 

Zagaił posiedzenie ob. Kraziewicz, Naczelnik Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. W 

pięknej, treściwej mowie wyłuszczył dobitnie ważność, znaczenie i potrzebę Towarzystw 

rolniczych. Wskazał konieczność oświaty i postępu w gospodarstwie, bo inaczej nasza 

ziemia przejdzie w obce ręce. Trzeba się uczyć, pracować, oszczędzać i wiązać się w 

Towarzystwa rolnicze, które dzielnym są środkiem polepszenia gospodarstw. Gdy tedy dla 

rólników i rodaków okolicy Pelplina tak piękna nadarza się sposobność zawiązania tak 

błogiego Towarzystwa rolniczego, to niechże każdy gospodarz i każdy rodak, któremu dobro 

ogółu leży na sercu, przystępuje do tego stowarzyszenia. Nie potrzeba tu mieć żadnej 

obawy, gdyż polityka jest zupełnie z zakresu Towarzystw rolniczych wyłączona. Zachęcał 

też mówca, aby iść ręka w rękę z czcigodnym Duchowieństwem, które w naszej dyecezyi tak 

wielkie położyło zasługi co do oświaty i moralności przez wytępienie brzydkiego nałogu 

pijaństwa. Gdyby lud nasz jeszcze trwał w tym nałogu, to nigdyby nie powstały i nie 

zakwitnęły Towarzystwa rolnicze ludowe. Złożył tedy mówiący podziękowanie kapłanom 

dyecezyi chełmińskiej, wzywając obecnych, aby otaczali czcią, zacne Dachowieństwo, pilnie 

jego rady wypełniając. Wskazał tez na Towarzystwo w Piasecznie, które już dziś nietylko u 

swoich ale i n obcych zażywa niemałego znaczenia. Tak usilna praca, gorliwe starania o 

oświatę, nawet u nieprzyjaciół jednają szacunek. W końcu polecił mówca założyć się mające 

Towarzystwo rolnicze, opiece św. Stanisława, patrona narodu polskiego i katedry 

pelplińskiej, bo właśnie w tym dniu uroczystość tego św. Męczennika przypadała, a potem 

wezwał, aby się zapisywać na członków Towarzystwa.  

Zgłosili się na to wezwanie w celu zapisania następujący obywatele: 1) Franciszek 
Pokrzywnicki z Garca, 2) Paweł Mania z Pomyj, 3)Walenty Stefański z Pelplina, 4) Jan 
Nadolny, 5) Wojciech Błędzki z Różanna (Rosenthal pod Pelplinem), 6) Jan Jankowski z 
Pelplina, 7) Jan Schoendrach z Rzeżęcina, 8) Jan Nagórski z Różanna, 9) Jan Lisewski, 10) 
Józef Górski, 11) Antoni Jankowski, 12) Jakób Gołębiewski z Pelplina, 13) Teodor Rabe z 
Gogolewa, 14) Augustyn Krauze z Rajków, 15) Edwad Kalkstein z Jabłówka, 6) Teodor 
Heryng z Pelplina, 17) Józef Jordan z Różanna, 18) Juliusz Kraziewicz z Tymawy, ł 9) Antoni 
Szeliski z Pelplina, 20) Franciszek Rohlert z Pelplina.  
Przystąpiono następnie do obrania zarządu. Naczelnikiem obrany ob. Pokrzywnicki z Garca, 

zastępca ob. Mania z Pomyji, pisarzem ob. Belgart z Rajków (nieobecny, w nadziei, iż 

przyjmie ten urząd), skarbnikiem ob. Bohlert z Pelplina.  

Rys do ustaw przedłoży na najbliższem posiedzeniu ob. Kraziewicz, naczelnik Towarzystwa 

piaseczeńskiego. Uchwalono, iż posiedzenia będą się odbywały w każdą pierwszą niedzielę 

po pierwszym każdego miesiąca, przyszłe tedy posiedzenie odbędzie się w d. 3 czerwca rb. 

o 4 godzinie po południu na sali w oberzy ob. Rohlerta. W końcu podziękował obyw. 

Stefański w imieniu Towarzystwa szanownemu kierownikowi dzisiejszego zgromadzenia ob. 

Kraziewiczowi za przewodniczenie i szczęśliwe zawiązanie Towarzystwa. Rzeczywiście 

należy się podzięka temu Szanownemu mężowi, bez jego bowiem współudziału 

Towarzystwo w Pelplinie bodaj czyby do skutku przyszło, tern więcej iż z szanownych księży, 

których tak wysoko sławił w swej mowie, żaden a żaden nie przybył. Nieobecność ta nader 

przykre wywołała wrażenie. Czuliśmy się jakby sieroty, tern więcej, że w stolicy kościelnej 

naszej dyecezyi to się stało. Liczne były usiłowania, aby przeszkodzić zawiązaniu 

Towarzystwa, dzięki jednakże Bogu! nie osiągnęły swego celu. Mamy nadzieję, iż obywatele 

okolicy Pelplina, a mianowicie z Rajków, Subków, Rywałdu, Brzezia, Nowej Cerkwi, Garca, 

Różanna i innych wiosek licznie na członków zapisywać się będą, mianowicie jeżeli rozważą 

jakie błogie skutki Towarzystwo w Piasecznie wywiera. Po złożeniu podziękowania 

posiedzenie zamknięto.  



Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.05.20 R17 nr 57 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczo-przemysłowego powiatu 

Toruńskiego d. 9 maja w Chełmży. 

Dnia 9 maja o godzinie 2 po południu odbyło się w Chełmży w lokalu p. Kiełpińskiego 

posiedzenie Towarzystwa Rolniczo-przemysłowego powiatu Toruńskiego. Członków zjechało 

się tym razem 32. Po przeczytaniu protokółu przez p. Omankowskiego, zwolniono tegoż na 

własne upowodowane żądanie od obowiązku sekretarza i na jego miejsce obrano p. Ludwika 

Wierzbickigo. Nowych członków przystąpiło do Towarzystwa 5 z ogólną roczną składką 9 tal. 

Porządek dzienny obejmował odczyt p. Zielińskiego o płodozmianie, orzeczenie towarzystwa 

w jakich punktach powiatu nadal zbierać się będzie i wnioski pojedyńczych członków. Pan 

Zieliński zwrócił uwagę na to, że najpopularniejszy wykład o płodozmianie znajduje się w 

książeczce p. Ignacego Łyskowskiego pod tytułem: Trzy nauki gospodarskie i wniósł o 

odczytanie z tejże książeczki nauki o płodozmianie. Towarzystwo zgodziło się na to i p. 

Kalkstein odczytał tę rozprawę, odznaczającą się jasnością i prostotą, jako też doborowym 

językiem. Zawiązała się w skutek tego dyskusya o płodozmianie, w której kilku członków 

bardzo trafne podnosiło uwagi, tyczące sie mianowicie gospodarstw pomniejszych. Pan 

Daranowski z Grzywny oświadczył swą gotowość do przeprowadzenia pomiarów u każdego 

z członków, któryby u siebie płodozmian zaprowadzić zechciał. Towarzystwo z 

wdzięcznością przyjęło to oświadczenie. Następnie postanowiło towarzystwo 

przynajmniej dwa posiedzenia w roku odbywać w Kowalewie, w którego okolicy ma już 

kilku gorliwych członków, a skąd zapewne i więcej ludzi dobrej woli do niego przystąpi.  

W myśl sprawy kółek parafialnych zaprosili pp. Leon Czarliński z Zakrzewka, p. Jaworski ze 

Skąpego i p. Kalkstein z Kuczwał swych współparafian do siebie na pogadankę gospodarską 

połączoną z obejrzeniem gospodarstwa. Takich zebrań towarzystwo nie może dość usilnie 

polecać, ile że na nich praktycznie daj się rozwinąć pomysły w teoryi na posiedzeniach 

poruszane. Rozdano pomiędzy kilku członków sprowadzone z zagranicy wyborowe gatunki 

ziemniaków dla robienia z niemi stosownych doświadczeń. Członkowie odnośni obowiązani 

połowę sprzętu oddać na rzecz towarzystwa, nie ograniczając przy tem dobrej woli członków 

więcej oddać chcących. Prezes polecił członkom Towarzystwa pismo rolnicze, które p. 

Chociszewski wydawać zamierza i zapewnił się, że członkowie ile możności wesprą to 

przedsięwzięcie.  

Nastąpił dział dla wniosków i zapytań. W skutek zapylania p. Sadowskiego z Mlewa 

zawiązała się dyskusya o pszczelnictwie, w której głównie p. Koczorowski z Ryńska brał 

udział, a uproszony przez Towarzystwo zobowiązał się na przyszłym posiedzeniu 

przedstawić w osobnej rozprawie swe spostrzeżenia w tym tyle ważnym, mianowicie dla 

mniejszych właścicieli, przedmiocie.  

Postanowiono zebrać się na raz przyszły w Kowalewie dnia 20 czerwca w lokalu p. Omasa o 

godzinie 2 po południu poczym prezes zamknął posiedzenie.  

Zebranie dzisiejsze okazało, że coraz większy udział ogół członków bierze w rozprawach 

naszych i że przy dobrej woli i pilności Towarzystwo nie mało przyczynić się może nie tylko 

do rozwoju gospodarstwa, ale i do stopniowego spojenia zerwanych tak długo ogniw 

naszego społeczeństwa w jedną harmonijną całość.  

 

Redaktor odpowiedzialny Jan Radziwioł w Chełmnie. 

 

 

 



Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.07.01 R17 nr 73 

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Pieniążkowie, odbytego dnia 6 

czerwca br. 

Towarzystwo Rolnicze w Pieniążkowie, zawiązane w lutym br. odbywało dziś swoje szóste 

posiedzenie. Członków należy obecnie przeszło 70, z tych atoli tylko 40 można uważać za 

czynnych, gdyż inni mieszkają za daleko, lub należą do innych bliższych towarzystw. Na 

posiedzeniu d. 10 maja br. było 48 członków obecnych. Uchwalono podówczas założenie 

Spółki Pożyczkowej, tymczasowo jednakże z powodu wojennych wypadków zamiar ten 

odroczono do lepszych czasów. Ob. Kraziewicz miał piękną rozprawę o płodozmianie.  

Dnia 6 czerwca zebrało się tylko 14 członków. Przyczyna tego leży w tem, iż znaczna część 

członków była zatrudniona pilnemi pracami w polu, niektórzy udali się na, odpust do Łąk, 

niejednego tez do wojska ściągnięto. Jednakże i dla niedbalstwa wielu nie przyszło. Wielu  

też podobno nie wiedziało o dniu zebrania.  

Ob. Kraziewicz miał treściwą i wielce pouczającą rozprawę, o sprzątaniu roślin pastewnych. 

Wykazał jasno i dobitnie, wielkie znaczenie wczesnego sprzątania paszy. Roślina przekwitła, 

obraca soki na utrzymanie i rozwinięcie ziarna, z krzywdą łodygi, gałązek i liści, które 

twardnieją, a przez to niedobrą dają paszę. Nawet i pozostałe w ziemi korzonki, nie żyźnią 

tak roli, jeźli się za późno sprząta. Nie trzeba się trzymać przestarzałych przesądów, aby 

dopiero po św. Janie lub po św. Piotrze i Pawle łąki kosić. Najdogodniejszy czas sprzątania 

koniczyny i roślin pastewnych, skoro mniejsza połowa roślin kwitnie - gdy już kwitnięcie 

osiąga najwyższy stopień, to już prawie za późno kosić.  

Korzyści z rychłego sprzątania są następujące: 1) Zwykle przed św. Janem służy dobra 

pogoda, a po św. Janie częste panują deszcze. 2) Pasza jesienna prawie o raz tyle 

żyźniejsza, choćby jej i mniej było. 3). Potraw daleko bywa lepszy. Następnie o różnych 

środkach sprzątania była mowa, a mianowicie jak sobie postąpić, jeżeli deszcze padają. Aby, 

niezadługo siano koniczyna itd. na polu leżały, bo deszcz i słonce najlepsze części pożywne 

wyciągną. Zwrócił też ob. Kraziewicz uwagę członków na solenie roślin pastewnych za 

pomocą soli bydlęcej. Środek ten niejednemu polskiemu rolnikowi może się śmiesznym lub 

dziwnym wydawać, atoli niemieccy gospodarze oddawna z pomyślnym skutkiem go używają, 

a mianowicie w nizinach około Gdańska. Dobry gospodarz daje bydłu sól bydlęcą, otóż jeżeli 

ma siano lub koniczynę nasoloną, to już osobno soli dawać nie potrzebuje. Solenia używa 

się wtedy głównie, jeżeli deszcze ustawiczne panują. Skoro tylko siano lub koniczyna 

oschnie nieco z wierzchniej wilgoci, tak zaraz w stóg się układa. Najważniejsza przy tem aby 

dobrze siano ubić lub przydeptać, tak aby powietrze nie miało żadnego przystępu, inaczej 

pleśń by się chwyciła. Kładzie się warstwę siana lub koniczyny i posypuje się solą, im więcej 

tem lepiej. W pierwszych dniach taka powstanie gorączka, iż o 20 kroków czuć ją będzie, ale 

nic to nie szkodzi, siano się nie zapali, jeżeli dobrze było ubite, ani też nic to sianu nie 

szkodzi. Wszystka treść, moc i siła pozostanie, bo jej deszcz nie spłucze, ani słońce nie 

wypali. Siano takie jest brunatne, a bydło pożera je z wielką chciwością. Zachęcał ob. 

Kraziewicz do robienia prób w soleniu siana.  

Ob. Chociszewski postawił wniosek, aby odtąd przynajmniej w lecie, odbywać zebrania w 

niedzielę dla tego, iż w dniu tym każdy ma czas wolny, a zamiast po nabożeństwie trawić go 

w karczmie, lepiej iż się użyje na wzajemne pouczanie. Wniosek ten przyjęto, a przyszłe 

zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 1 lipca o 4 w Pieniążkowie w oberży ob. 

Gierszewskiego. Mamy nadzieję, iż członkowie, uznając wielką, ważność towarzystw 

rolniczych, zgromadzą się licznie, aby ich nie spotkał zarzut niedbalstwa i obojętności na 

własne dobro. 



Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.07.01 R17 nr 73 

Krótkie sprawozdanie z kilku ostatnich posiedzeń Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. 

Dnia 11 kwietnia b. r. odbywało się raz pierwszy posiedzenie Towarzystwa Rolniczego w 

Piasecznie, na którem był nieobecnym nasz naczelnik ob. Kraziewicz, gdyż dla nader pilnej 

sprawy zniewolony był do odbycia znacznej podróży. Po odbyciu zwykłych czynności i po 

przedstawieniu Towarzystwu p. Franciszka Romana, akademika z Proszkowa, który 

przeczytał piękną rozprawę o akademii rolniczej w Proszkowie, zaczęto radzić nad tem, czy i 

w jaki sposób Towarzystwo ma obchodzić imieniny swego Założyciela i Naczelnika Juliusza 

Kraziewicza, które d. 20 maja b. r. przypadały. Wszyscy członkowie jednozgodnie uchwalili, 

iż należy imieniny te obchodzić, aby okazać kochanemu Naczelnikowi, iż jego praca i trudy 

nie były daremne i że Towarzystwo umie cenić wielkie poświęcenie dla sprawy ogółu. 

Uchwalono zatem, iż w drugie święto Zielonych Świątek uroczystość ta ma się obchodzić, 

gdyż pierwsze święto niezupełnie byłoby stosowne. Wybrano tez komisyę, któraby obmyśliła 

potrzebne przygotowania, a wybrano do niej obywateli: X. Szefera, proboszcza z Piaseczna, 

Tollika z Jansdorfu, Lemkego z Gniewu i Chociszewskiego z Pelplina.  

Dnia 21 maja przyszła do skutku zapowiedziana uroczystość, choć nie służyła pogoda i 

wojenne nastały czasy, jednakże zebrało sie kilkadziesiąt osób w celu złożenia swych 

życzeń. Rozpoczęła się uroczystość nieszporami w kościele. Potem zebrało się kilkadziesiąt 

osób na sali u ob. Bałłacha. Trzej kapłani: X. Szefer z Piaseczna, X. Francki z Gniewu i X. 

Knop z Pieniążkowa, zaszcycili nasze zebranie swą obecnością. Nasamprzód przemówił X. 

proboszcz Szefer, składając serdeczne życzenia. Błagał błogosławieństwa niebios dla 

dostojnego solenizanta, oraz dziękował mu za dotychczasowe poświęcenia dla dobra braci, 

prosząc aby i nadal pracował nad wzrostem Towarzystwa. Ob. Kraziewicz dziękował wielce 

wzruszony, podnosząc, to mianowicie, iż życzenia te składa mu kapłan, a właśnie to go 

cieszy, iż zacne duchowieństwo umiało należycie ocenić ważność i potrzebę Towarzystw 

rolniczych. Złożył też przy tej sposobności serdeczne podziękowanie czcigodnemu 

duchowieństwu dyecezyi chełmińskiej za tak gorliwe starania co do zaszczepienia i 

utrzymania Bractwa Trzeźwości, bez którego nigdyby Towarzystwa Rolnicze Ludowe nie 

zakwitnęły. Wyraził też nadzieję że i nadal szanowni księża nie odmówią swej pomocy i 

współudziału w czynnościach stowarzyszeń rolniczych, ile, że się wcale nie trudnią polityką. 

Potem przemówił zastępca naczelnika ob. Melchior Tollik, wypowiadając, w imieniu 

Towarzystwa serdeczne życzenia i dzięki ob. Kraziewiczowi. Wspomniał, iż nasz naczelnik 

był pierwszym, który pomyślał o założeniu naszego Towarzystwa i szczęśliwie też zamiar ten 

uskutecznił. „Torujesz nam drogę, były słowa mówiącego, do wzorowego gospodarstwa, 

otwierasz, nam drogę do owego skarbu, z którego wszelkie nauki czerpać możemy, dla tego 

zasłużyłeś, aby twoje imię wpisano w poczet naszych zasłużonych braci rodaków, boś na to 

zasłużył." Następnie wręczył od Towarzystwa solenizantowi srebrny puchar mówiąc: 

„Wręczam ci to godło na wieczną pamiątkę, ażeby nie tylko tobie, ale i dzieciom 

przypominało zawsze. żeś pracą i zasługą, na cześć i wdzięczność braci rodaków zasłużył. 

Nie jest ta pamiątka bogatą, nie ma na niej przecudnych drogich kamieni, ale zawiera ona 

skarb, którem złoto i srebro przewyższa, bo jest dowodem i oznaką naszej serdecznej dla 

ciebie miłości i zaufania, a nasza miłość i szacunek jest ci zapewne najmilszą nad wszelkie 

bogate a bogate dary. Ciesz się , dla tego bracie rodaku, ciesz się, że te ziarnka, które 

zasiewałeś, nie na skalistą opokę, ale na rodzajną rolę padły,  gdzie stokrotny owoc wydały i 

wydają. Obyś za twoje i mozoły doczekał się stokrotnej pociechy! Zacząłeś z Bogiem nasze 

Towarzystwo, ztąd pobłogosławił Bóg Twej pracy, bo kto z Bogiem, to i Bóg z nim."  

Na owym srebrnym pucharze znajdują się następujące słowa wyryte: „Juliuszowi 

Kraziewiczowi, Twórcy i Naczelnikowi Towarzystwa rolniczego w Piasecznie - 



Członkowie i Rodacy w dniu Imienin dnia 21 maja 1866." Przemówienie szanownego 

wiceprezesa, jak zawsze tak i dziś powszechnie sie, podobało, a ob. Kraziewicz w 

odpowiedzi podziękował szczerze za niezasłużone zdaniem jego zaszczyty, zapewniając, że 

w miarę słabych sił i nadal dla dobra braci pracować będzie. Zwrócił też uwagę, że bez tak 

gorliwego współudziału członków, a mianowicie ob. Tllika, który radą, słowem i czynem tak 

dzielnie rozwoju Towarzystwa się przyczynia, nie byłyby jego skromne usiłowania osięgły tak 

pięknych skutków. Przemówił też ob. Edward Kalkstein z Jabłówka, który nie dawno opuścił 

więzienie forteczne w Wisłoujściu. Życzył i on wszelkich pomyślności, zdrowia, długiego 

życia i łaski Bożej szanownemu Naczelnikowi, a zarazem prosił w imieniu włościan Bobowa i 

okolicy, aby zechciał dopomóc do zawiązania Towarzystwa Rolniczego w Bobowie, gdyż lud 

tameczny włościański Towarzystwa na wzór Piaseczeńskiego posiadać pragnie. Ob. 

Kraziewicz dziękując za życzenia, oświadczył, iż z radością przyjmuje to zawezwanie i że 

chętnie do zawiązania Towarzystwa w Bobowie dopomoże. 

 (D. c. n.) 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.07.06 R17 nr 75 

KRÓTKIE SPRAWOZDANIE z kilku ostatnich posiedzeń Towarzystwa Rolniczego w 

Piasecznie. (Dokończenie.) 

Ob. Czarnecki na koniec, złożywszy w imieniu Towarzystwa książkę, wyraził serdeczne 

życzenia od braci, a mianowicie też w mieniu nauczycieli przemawiał, oraz mówił o 

zasługach ob. Kraziewicza na polu oświaty. Książką tą jest Literatura Słowiańska przez 

Adama Mickiewicza w 4 tomach, jedno z najważniejszych dzieł, jakie piśmiennictwo polskie 

posiada. Potem jeszcze synek i córeczka Klarcia na cześć solenizanta ob. Tollika śliczne 

powiedzieli wierszyki, które sam szanowny wiceprezes ułożył. Ob. Kraziewicz tak był temi 

dowodami miłości wzruszony, iż słów mu zabrakło na wypowiedzenie swych uczuć, tak iż w 

końcu wyrzekł tylko te słowa: „Bóg wam zapłać drodzy Bracia Rodacy za te oznaki miłości”.  

Uroczystość ta wywarła jak najprzyjemniejsze wrażenie. Przeszło, 50 tal. złożyli członkowie 

towarzystwa piaseczyńskiego i pieniążkowskiego na opędzenie kosztów.  

Na posiedzeniu Towarzystwa d. 13 czerwcą b. r. uchwalono na koniec nowe ustawy. Już 

od pół prawie roku nad ułożeniem tychże pracowano. Obywatele Stefański i Chociszewski 

mieli polecenie wypracowania zarysu ustaw. Uskutecznili to ale w znacznie odmienny 

sposób, a nie mogli zgodzić się na jedno. Na dzisiejszym posiedzeniu odczytał każdy z nich 

swój zarys. Głosowano, który z wniosków tych do ustaw ma być przyjęty, aby nad nim 

obradować. Gdy tylko cztery głosy były za przyjęciem zarysu ob. Stefańskiego a wszyscy 

inni prócz ob. Kraziewicza, który wstrzymał się od głosowania, byli za wnioskiem 

Chociszewskiego, przeto przyjęto zarys do ustaw ostatniego. Przy obradach nad każdym 

paragrafem z osobna przyjęto je prawie jednogłośnie, a tak walną uchwałą wniosek ten 

uznano za obowiązujące ustawy Towarzystwa. Ob. Stefański postawił wniosek, aby 

towarzystwo piaseczyńskie oddać  pod opiekę ś. Wojciecha, natomiast Chociszewski był 

tego zdania, aby śś. Cyryla i Metodego, patronów Słowian, którym i my Polacy światło 

prawdziwej wiary zawdzięczany, za Orędowników sobie obrać. Skreślił po krótce ich życie i 

czyny, zwracając mianowicie na to uwagę, iż ich czczą, i wielbią wszyscy Słowianie i w ich 

imię może sie kiedyś Słowianie w jedność wiary połączą. Towarzystwo przyjęło wniosek 

Chociszewskiego, śś. Cyryl i Metody są patronami Towarzystwa rolniczego w Piasecznie. 

Po ukończeniu obrad nad ustawami, które kilka godzin czasu zajęły, miał jeszcze ob. 

Kraziewicz krótką rozprawę o korzyściach świętojańskiego żyta. Zboże to zasługuje na jak 

największe rozpowszechnienie. Przyszłe posiedzenie towarzystwa rolniczego odbędzie się w 

Piasecznie dnia 11 lipca w środę o 4 godzinie po południu. 



 J. Chociszewski. 

Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.12.12 R17 nr 143 

Kalendarz Chełmiński Wyszedł w tych dniach zapowiedziany na pierwsze dni grudnia w 

Chełmnie u Ignacego Danielewskiego ulubiony i bardzo rozpowszechniony Polski Kalendarz 

Katolicki, na rok 1867. Szósty ten rok chełmińskiego Kalendarza wydali I. Danielewski i J. 

Chociszewski w 16ce, str. 183. Na okładce z jednej strony kaplica N. Panny Chełmińskiej 

przy bramie Grudziądzkiej,z drugiej Aniół stróż. Oprócz zwykłej części kalendarzowej w 

dodatku znajdujemy wiersz „Szczęść Boże” Ignacego Danielewskiego, „Święci Piotr i Paweł” 

Józefa Chociszewskiego; „Ustawy Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie”, „Ustawy dla 

Spółki Pożyczkowej w Bobowie”, „Pamiątki z Krakowa” Chociszewskiego, z rycinami Katedry 

na Wawelu, dzwonu „Zygmunta”, kościoła Maryackiego, i kopalni Wielickich. „O potrawach i 

ich trawieniu w ciele ludzkiem” dra F. Czapli. , Krakowiak; dla wszystkich kolegów kowali 

ułożył Juliusz Ligon, „Kowal przy fabryce żelaza w Zawadzkiem na Szląsku.”, „Ustawy 

Towarzystwa Pomocy Naukowej dla młodzieży Prus Zachodnich”, „O Zodyaku niebieskim”, 

J. D. „Szląsk moja Ojczyzna” Czesława  Lublińskiego. „Krótkie wspomnienie o Tadeuszu 

Kościuszce z powodu 50 letniej rocznicy zgonu tego bohatera” J. Chociszewskiego. „Jedno  

z częstych niestety zdarzeń” Ign. Danielewskiego, „Kilka wierszy Adama Mickiewicza” 

(Wyjątki z Pana Tadeusza itd.). „Do Anioła Stróża”, wiersz Lenartowicza, z ryciną. „Ucieczka 

Jezusa do Egiptu” z ryciną. „Słówko o zakładaniu Towarzystw Rolniczych i Spółek 

Pożyczkowych” J. Chociszewskiego. Są tu bardzo praktyczne wskazówki dla pragnących 

zakładać Towarzystwa. „Mowa p. Januaryi Kalkstein przy założeniu Towarzystwa Gospodyń 

w Piasecznie”. „Juliusz Kraziewicz, założyciel i naczelnik Tow. Rolniczego w Piasecznie; J. 

Chociszewskiego”. Poczet Towarzystw Rolniczych i Spółek Pożyczkowych w Prusiech 

Zachodnich. „I zające są odważne”, z rycinami. 

 Spotykamy się w Kalendarzu aż z dwoma wylewami poetycznemi, ze Szląska: nie 

możemy sobie odmówić powtórzenia jednego z nich, wyjętego z obszerniejszego zbioru: 

Szląsk moja Ojczyzna. 

Znasz ty tę ziemię, co z swych kruszczów 

słynie, 

A lud z ubóstwa i rzadkiej prostoty? 

Gdzie marny kruszec w obcych ręce 

płynie, 

A ludek w serce swe drogie klejnoty 

Przed cudzem okiem i światem ukrywa, 

By nie sięgnęła po nie ręka chciwa? 

Znasz ty tę ziemię, znasz ten lud 

poczciwy, 

Znasz, przyjacielu, naszych chłopków 

serca? … 

Och znasz je może, jak ci je kłamliwy, 

Jak cudzoziemczy opisał oszczerca! 

 

Szląsku! – Sławo czarującego uroku, 

Ojczyzno! – Węźle uczuć tajemniczy! 

Nie zdołam ni myśli dziwnego toku, 

Ni łez, ni uczuć burzliwej słodyczy 

Dłużej przytłumić; więc niech się łzy leją, 

Myśli swobodnie sobie pobujają, 

Nich słodycz i gorycz serce koleją 

Karmią, aż w radość cierpienia roztają. 

Szląsku – ojczyzno, kraju ulubiony, 

Od cudzoziemczej głupoty wzgardzony, 

Wzgardę miłością niweczą twe syny, 

Kochając i wielbiąc cię nad wsze krainy. 

 

Gdzie bystra Odra toczy swoje wody 

Śród ciemnych lasów i łanów złocistych, 

Gdzie schludne domki, wesołe zagrody 

W dolinach i po wybrzeżach skalistych 

Jakby na kobiercu kwiaty rozsiane; 

Gdzie się po polach pieśni rozlegają 

W drogim po ojcach języku śpiewane, 

Gdzie w lasach dziki i łanie bujają; 

 

 

 



Artykuł z gazety: Nadwiślanin 1866.12.28 R17 nr 149 

Wezwanie do przedpłaty na pismo rolniczo-przemysłowe: 

 
wychodzące co tydzień w Chełmnie pod redakcją Józefa Chociszewskigo, z głównym 

współudziałem Juliusza Kraziewicza, Naczelnika Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie.  

Niejednokrotnie domagali się mniejsi posiedziciele Prus Zachodnich, aby wydawano dla 

nich tanie, przystępne pismo rolnicze. I tak włościanie Towarzystwa Rolniczego 

Grudziądzkiego, oraz towarzystw: Piaseckiego, Bobowskiego i Pieniążkowskiego po kilka 

kroć podobne życzenia wyrazili. Już poprzednio w lutym 1865 r. poruszył tę sprawę w 

Przyjacielu Ludu ob. Juliusz Kraziewicz. W skutek tych usilnych życzeń, a mianowicie, gdy 

obywatele: Kraziewicz, Edward Kalkstein i Józef Behrend w imieniu Towarzystw Rolniczych 

w Piasecznie, Bobowie i Pieniążkowie zaręczyli, że w razie niepomyślnego powodzenia 

pokryją materyalne straty, a i gdy zarazem zaszczycili mnie poleceniem, abym pismo 

rolniczo-przemysłowe do życia powołał, postanowiłem od 1867 r. wydawać pismo 

tygodniowe pod nazwą: „Piast”. Zachodziła wprawdzie niemała trudność, że sam nie będąc 

rolnikiem, nie mógłbym wydawać pisma przeważnie rolniczego. Atoli trudności tę usunął ob. 

Kraziewicz, jeden z najznakomitszych polskich rolników, zażywający nawet u obcych sławy 

dzielnego, postępowego gospodarza, ofiarując chętnie swą pomoc, a mianowicie co do 

przejrzenia i krytycznego ocenienia prac czysto rolniczych. Spełniając tedy ogólne życzenia 

nie tylko wyższych stanów, ale i samego ludu, ogłaszam niniejszym przedpłatę na pismo 

rolniczo-przemysłowe, któremu dałem miano "Piast", aby już tą samą nazwą lud polski, 

wiejski i mieszczański, pobudzało do oświaty, pracy, oszczędności i do ścisłego wypełniania 

obywatelskich powinności. Szerzenie nauki, oświaty - mianowicie w zakresie rolnictwa, 

przemysłu i nauk przyrodzonych, to główne "Piasta" zadanie. Przede wszystkim ze wszech 

sił będzie pismo to popierało sprawę towarzystw rolniczych, rzemieślniczych i spółek 

pożyczkowych, bez których wzrostu i dobrego urządzenia żadną miarą się nie dźwigniemy. 

W myśl tego głównego zadania będzie „Piast" podawał mianowicie następujące artykuły:  

I. Sprawozdania z towarzystw rolniczych, rzemieślniczych i spółek pożyczkowych, oraz 

wszystko co się rozwoju tych stowarzyszeń tyczy.  

II. Rozprawy rolnicze, tyczące się uprawy roli, hodowania bydła, ogrodnictwa, pszczelnictwa 

itd., oraz  gospodarstwa domowego czyli kobiecego.  

III. Rozprawy przemysłowe, tyczące się polepszenia rzemiosł i w ogóle rozwoju polskiego 

przemysłu i handlu.  

IV. Życiorysy sławnych rolników i przemysłowców, tak Polaków, jak i cudzoziemców.  

V. Artykuły z nauk przyrodzonych, i gospodarstwa społecznego, a mianowicie z botaniki, 

zoologii i mineralogii, fizyki i chemii.  

VI. Przegląd piśmienniczy, podający ocenienie dobrych dzieł i czasopisów rolniczo 

przemysłowych.  

VII. Rozmaitości.  



W miarę potrzeby i dochodów dodawać się będą ryciny. Zresztą nie wyklucza się innych 

artykułów, bo z wyjątkiem politycznych i religijnych wszelkie inne znajdą o tyle przychylne 

przyjęcie, o ile w jakimkolwiek związku z rolnictwem i przemysłem pozostają. Wielkich 

przyrzeczeń czynie. nie będę i nie mogę. Sam, choćby i poparty pomocą kilku zacnych 

rodaków, nie zdołam ani w części odpowiedzieć zadaniu, jeżeli mnie ogół w usiłowaniach nie 

poprze. Odzywam się tedy do wszystkich rodaków dobrej woli, pragnących rzeczywiście 

dobra i oświaty ludu polskiego, aby mnie pracami, radą i wskazówkami, a mianowicie jak 

najliczniejszą przedpłatą wspierać raczyli. Dziś chodzi o to, aby choć tylko utrzymać to 

pismo, a może z czasem, gdy kto biegły w rolnictwie i więcej naukowego posiadający 

wykształcenia pismo to weźmie pod swój kierunek, wtedy i „Piast” pożyteczne i błogie będzie 

wydawał owoce. Odzywam się do was polscy rolnicy, obywatele, włościanie, gburzy i 

rzemieślnicy, abyście ze wszech sił to pismo, które dla was i w skutek waszej zachęty 

powstaje, wspierali. Bądźcież wszyscy zbiorowym Piastem, który ma zapewnie. narodowi 

szczęśliwszą przyszłość, a sztandarem tych usiłowań, tej szlachetnej pracy niech będzie 

pismo niniejsze, także „Piastem" zwane.  

Można zapisywać „Piasta" na wszystkich pruskich pocztach za cenę 7 i 1/2 sgr. 

ćwierćrocznie. W Austryi wynosi przedpłata 3 zlr. rocznie, którą wprost pod moim adresem 

należy przesyłać, za co franko „Piasta" będę posyłał.  

Józef Chociszewski,  

Redaktor i nakładzca Piasta w Chełmnie (Culm W. Pr.)  

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1870 R4 nr 73 

Sprawozdanie z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego odbytego w Piasecznie dnia 9 marca 

1870.  

Było obecnych 30 członków. Przewodniczący ob. Kraziewicz zagaił posiedzenie i powitał 

kilku słowy zgromadzonych. Wyraził żal, że prace Towarzystwa zostały przez oziębłość 

członków nieco przerwane, a zarazem upraszał o regularne uczęszczanie na posiedzenia, 

aby stowarzyszenie nie poszło do grobu, tylko się korzystnie rozwijało jak przedtym. 

Następnie na wezwanie przewodniczącego zgłosił się i został przyjęty do Towarzystwa ob. 

Kowalski z Gniewu. W tym zabrał ob. Kraziewicz głos i miał rozprawę, „O pracy nałogowej i 

pracy postępowej z dowodami czerpanemi częścią z pisma św. częścią, z historyi 

powszechnej." Dziś żąda świat we wszystkim postępu. Rzemieślnik i gospodarz, który nie 

postępuje w swojej pracy, a tylko nałogowo odbywa takową, nie stanie się nigdy doskonałym 

rolnikiem, mistrzem w rzemiośle i przemyśle, a praca jego nie zbogaci go, lecz zuboży.  

Już na posiedzeniu d 12 maja rp. była mowa o osuszeniu gruntu przez drenowanie czyli 

kładzenie rurek palonych. W tej sprawie zabrał ob. Podjacki głos i przeczytał rozprawę. Ob. 

Stefański z Piaseczna uczynił wniosek podać rozprawę ob. Podjackiego do druku a 

przewodniczący zalecił członkom ob. Podjackiego jako w swoim zawodzie biegłego i 

doskonałego do wykonania wzmiankowanej melioracyi.  

Przyszłe posiedzenie odbędzie się d. 13 kwietnia w środę około 4 godz. po południu u ob. 

Blażkowskego, poprzednio o 2 godz. odbędzie się obór skarbnika dla Spółki Pożyczkowej, 

na które niechże członkowie tak spółki, jak członkowie Towarzystwa. rolniczego jak 

najliczniej się zgromadzą. Na porządku dziennym będzie rozprawa nauczyciela Filcka z 

Jazwisk ,,o nowych miarach i wagach." 

 

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1870 R4 nr 242 

Z Piaseczna, 12 października. Piaseczno było dziś w świetną przywdziane barwę. 

Towarzystwo rolnicze obchodziło 8mą rocznicę istnienia swojego. Ponieważ takowe z 

Bogiem swój początek wzięło, przeto też udali się członkowie o godzinie 9 z rana do świątyni 



Bożej, gdzie naprzód za zmarłych członków żałobne nabożeństwo się odprawiło. Około 

godziny 11 odśpiewano przed wystawionym najśw. Sakramentem suplikacye. Poczym 

wstąpił miejscowy ks. wikary Ż. na ambonę, skąd z zapałem i treściwie o dążności Tow. 

rolniczego do licznie zgromadzonych słuchaczy przemówił, zachęcając członków do pilnego 

uczęszczania na posiedzenia i wzywając innych, aby do tak pożytecznego Towarzystwa jak 

najliczniej przystępowali. Po skończonym nabożeństwie udali się członkowie na wspólny 

obiad, gdzie na wesołości i żywych pogadankach nie zbywało.  

O godz. 2 rozpoczęło się posiedzenie w sali obywatela Bałłacha. Sekretarz Towarzystwa p. 

Czarnecki zdał sprawozdanie z czynności Towarzystwa, tudzież o stanie kasy z roku 

przeszłego. W nader czułych słowach wynurzył p. Czarnecki serdeczny żal, iż członkowie 

Towarzystwa tak ozięble na zgromadzenia uczęszczają, a co do kasy oświadczył, iż na 

papierze znaczna liczba członków i składek jest zapisanych, lecz w rzeczy samej tak 

Towarzystwo jako i kasa coraz bardziej się zmniejszają. Poczym zabrał przewodniczący, 

obywatel Kraziewicz głos. Gorliwie i dobitnie wykazał mówca konieczność uczęszczania na 

posiedzenia rolnicze i brania jak najliczniejszego udziału w takowych. Rozwodził się w końcu 

nad konieczności płodozmianu, zalegając takowy każdemu rolnikowi. Przemawiali także 

nader pouczająco do członków pp. Stefański z Pelplina, ks. Ż. i inni. Nadzwyczajną 

niespodziankę sprawił nam przewielebny ks. sufragan i proboszcz katedralny Jeschke, który 

w celu uzyskania furmanek ku zwiezieniu kamieni do budowli kościoła w Jansdorfie pod 

Gniewem posiedzenie nasze uświetnił. Serdeczne dostojnika słowa wzięły też pomyślny 

skutek, bo nie tylko że uzyskał około 34 furmanek, ale nadto wręczono mu kilkanaście 

talarów na powyższy cel, co ks. Ź. można zawdzięczyć, który członków do tej składki 

zachęcił. Następnie odśpiewał miejscowy nauczyciel i organista wiersz, który przy końcu 

załączamy. Wreszcie puszczono na losy następujące rzeczy: Barana, ług, łańcuch, bicz, 

pachołek, szczotkę i zgrzebło, widły do siana, widły do gnoju, talerz do kiełkowania, siekierę i 

topór, parę wołów, świń etc. ale tylko w postaci kiełbasek, wreście paczki cygar. 

Oby Bóg dał, iżby Towarzystwo nasze nowym się zagrzało życiem i na pożytek nam 

wszystkim, a na pociechę jego niezmordowanego założyciela coraz bardziej się wzmagało!  

Wiersz na uczczenie rocznicy Towarzystwa rolniczego w Piasecznie dnia 12 września 1870  

wypracował i odśpiewał J. Stefański, nauczyciel i organista.  

 

Uszedł rok znów do wieczności, 

Rok tak nieszczęśliwy; 

W nim się działy okropności, 

Smucił się człek tkliwy. 

Tu huk armat, brzęk pałaszy 

Wszystkich nas przestraszał, 

Płacz żon, matek, dziatwy naszej 

W niebo się unaszał. 

Krew się dziś strumieniem leje, 

Braci dużo pada; 

Z fortec kule jak grad sieje 

Sąsiad na sąsiada. 

Zgiełk niebogich, rannych braci 

Serce nasze kraje; 

Iluż synów kraj nasz straci! 

Płacz nam nie ustaje. 

Cóż się dzieje, wiedzieć chcecie? 

Zgroza, bracia moi! 

Ojciec święty, pierwszy w świecie _ 

Ogołocony stoi! 

On - Krzyż z Krzyża - łzy dziś roni, 

Wzdycha za zbrodniarzy; 

Żadna dusza go nie broni, 

Pełen dziś potwarzy! 

Ojże w pracy i modlitwie 

Pędźmy, bracia, życie ! 

Bóg nam da po krwawej bitwie, 

Plony da obficie. 

Jedność, zgoda, godło wasze, 

W sercach niech wam bije; 

"Niechaj Towarzystwo nasze, 

Niechaj długo żyje!" 

 



Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1871 R5 nr 3 

Walne zebranie Spółki Pożyczkowej Gniewskiej. (zapisanej Spółki) odbędzie się 11 stycznia 

o godzinie 3 po południu w lokalu p. Bałłacha w Piasecznie. 

Na porządku dziennym: 

1. Roczne sprawozdanie z czynności Spółki. 

2. Wylosowanie dwóch członków Rady Nadzorczej i wybranie w ich miejsce nowych. 

3. Podwyższenie płacy podskarbiemu. 

4. Wypłacenie zysku. 

W imieniu Rady Nadzorczej - Kraziewicz. 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1871 R5 nr 32 

 
 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1874 R8 nr 231 

Dnia 14 października r. b. odbędzie się uroczystość rocznicy założenia Towarzystwa 

rolniczego w Piasecznie.  

Porządek dzienny: 

O godzinie 9 z rana - nabożeństwo dziękczynne a zarazem i błagalne, aby Pan Bóg 

wszystkich opieszałych członków towarzystwa oświecić raczył, ażeby obowiązki swe 

względem towarzystwa z rozpoczynającym nowym rokiem chętniej wypełniali, niżeli w roku 

zeszłym. 



O godzinie 8 po południu posiedzenie, na którem wniosek utworzenia filii towarzystwa w 

Gniewie pod obradę przyjdzie. 

O godzinie 5 po południu Walne Zebranie Spółki pożyczkowej Gniewskiej. 

Porządek dzienny: 

1. Sprawozdanie trzymiesięcznej czynności Spółki;  

2. Wybór dwóch członków do Rady Nadzorczej.  

O liczny udział Prosi  

Kraziewicz w imieniu Towarzystwa  rolniczego w Piasecznie  

i Spółki Pożyczkowej w Gniewie. 

 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1875 R9 nr 9 

Doroczne Walne Zebranie Spółki Pożyczkowej w Gniewie 

(Spółki zapisanej) 

odbędzie się dnia 20 b. m. o godzinie 3ciej w Piasecznie. 

Przedmioty obrad: 

1. Zdanie sprawy z czynności Spółki za rok 1874 i uchwalenie podziału zysku.   

2. Uzupełnienie § 46 Ustawy po ustępie jak następuje: "Wolno przecie każdemu członkowi 

złożyć na, ucząstki aż do 200 tal. (600 mrk.)". 

3. Wybór trzech członków do Rady Nadzorczej.  

Przewodniczący w Radzie Nadzorczej 

Kraziewicz. 

 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1875 R9 nr 26 

 



 
Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1875 R9 nr 93 

 



 
 

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1876 R10 nr 179 

Na zebraniu przedwyborczem w Gniewie, które p. Kraziewicz zwołał na 2 b. m. i któremu też 

przewodniczył, było 22 wyborców. Przewodniczący wyjaśnił cel zebrania i zadanie wyborców 

przy zbliżających się wyborach. Zestawił zarazem w liczbach historyą wyborów polskich w 

powiecie kwidzyńskim, która zajmujący daje pogląd. Przed 15-tu laty nie śmiano się nawet 

odezwać z polskim kandydatem. Przed 12 stu laty już postawiono z strony polskiej 

kandydata do Izby poselskiej w osobie hr. Sierakowskiego z Waplewa, który też pewną 

liczbę pozyskał. Trzy lata później był kandydatem p. Kraziewicz i zyskał 90 głosów, które 

znowu trzy lata później wzrosły dla tego samego kandydata na 124 Mówca powiada, że przy 

należytej agitacji liczba ta wznieść się powinna na 150 t. j. na trzecią część wszystkich 

głosów w tym okręgu wyborczym. Dalej wypowiada przewodniczący że tworząca się 

nowoniemiecka partya konserwatywna dąży do rewizyi ustaw majowych i zachowania szkół 

wyznaniowych, z tą więc kompromis uważny za stosowny a dla Polaków i korzystny ; może 

w połączeniu z nią zyskamy jednego posła. Następnie wybrano do komitetu powiatowego na 

lat 3 pp. Szmelcera i Thiela z Gniewu, Chmielewskiego z Lalków, Morawskiego z Dzierżążna 

i Kraziewicza z Tymawy.  

Delegatem na zjazd prowincyonalny do Chełmna p. Heesę z Gogolewa. Na kandydata do 

pruskiej Izby poselskiej p. Kraziewicza. Co do kandydata do rejebstagu, dano delegatowi 

polecenie porozumienia się o tym na zjeździe prowincyonalnym. 

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1876 R10 nr 243 



Na walnym zebraniu przedwyborczym w Chełmnie dnia 30 sierpnia r. b. przyjąwszy od 

zgromadzonych delegatów życzenia powiatów pojedynczych co do kandydatów, ułożył 

Komitet Prowincyonalny Wyborczy dla Prus Zachodnich następującą listę kandydatów do 

Sejmu pruskiego i ogłasza ją niniejszym przez pisma publiczne, ku wiadomości wszystkich 

wyborców. 

1. Na pow. wejherowsko-kartuski: Emil Czarliński z Brąchnówka Stanisław Thokarski z 

Górnej Brodnicy. 

2. Na pow. Gdański: X. Mühl proboszcz z Oksywia. 

3. Na powiat Sztumsko-Kwidzyński: Kraziewicz z Tymawy, Dr. Mizerski sendyk z Pelpina. 

4. Na powiat Starogardzko – Kościerski: Łaszewski z Pelplina, X. prof. Neubauer z Pelplina.  

5. Na powiat Świecki: Teofil Różycki z Biechówka. 

6. Na powiat Chojnicki: Leon Czarliński z Zakrzewka. 

7. Na powiat Wałecki: X. Officyał Marcin Friske z Sypniewa. 

8. Na powiat Złotowski: X. Palachowski proboszcz z Głubczyna. 

9. Na powiat Chełmińsko – Toruński: Michał Sczaniecki z Nawry. 

10. Na powiat Brodnicki: Erazm Parczewski z Belna. 

11. Na powiat Lubawski: Ignacy Łyskowski z Mileszew. 

12. Na powiat Grudziądzki: Ignacy Łyskowski z Mileszew, Apolinary Działowski z Uciąża. 

Komitet Prowincyonalny Wyborczy dla Prus Zachodnich: 

H. Jackowski E.    Parczewski 

Przewodniczący.    Sekretarz. 

 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1878 R12 nr 11 

Walne Zebranie Spółki Pożyczkowej w Gniewie (Spł. Zapisanej)  

dnia 16go stycznia o godzinie 4 po południu w lokalu p. Błażka w Piasecznie. 

PORZĄDEK DZIENNY: 

1. Sprawozdanie z czynności za rok 1877; 

2. Podział zysków; 

3. Wybór dwóch członków do Rady Nadzorczej; 

4. Wnioski członków. 

RADA NADZORCZA 

Kraziewicz, przewodniczący. 

Po posiedzeniu odegrają amatorzy teatralni dwie sztuczki: Ulica nad Wisłą i Żyd w beczce. 

Po teatrze zabawa z tańcami. 

 
 



Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1879 R13 nr 7 

Walne zebranie Spółki pożyczkowej (Spółki zapisanej) w Gniewie,  

odbędzie się dnia 22 stycznia o godzinie 3 po południu w lokalu p. Blażka w Piasecznie.  

Porządek dzienny:  

1. Sprawozdanie kasowe za r. 1878  

2. Podział zysków.  

3. Wybór 2 członków Rady Nadzorczej.  

4. Wnioski członków.  

RADA NADZORCZA:  

Kraziewicz, 

przewodniczący . 

 
Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1879 R13 nr 8 

Walne zebranie Spółki pożyczkowej (Spółki zapisanej)  

w Gniewie, odbędzie się dnia 22 stycznia o godzinie 3 po południu w lokalu p. Blażka w 

Piasecznie.  

Porządek dzienny:  

1. Sprawozdanie kasowe za r. 1878  

2. Podział zysków.  

3. Wybór 2 członków Rady Nadzorczej.  

4. Wnioski członków.  

RADA NADZORCZA:  

Kraziewicz, 

przewodniczący . 

 



Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1879 R13 nr 221 

Polski Komitet wyborczy prowincyonalny na Prusy Zachodnie naznaczył następujących 

kandydatów poselskich do sejmu pruskiego:  

 

1. Na okręg wyborczy Sztumsko - Kwidzyński p. Kraziewicz z Tymawy.  

2. Na okręg Grudziądzko - Suski p. Franciszek Frankstein z Kitnówka.  

3. Na okręg wyborczy Kościersko - Starogardski  

a) Ks. Neubauer z Pelplina;  

b) Syndyk p. Mizerski z Pelplina.  

4. Na okręg wyborczy Lubawski p. Ignacy Łyskowski z Mileszew.  

5. Na okręg wyborczy Brodnicki p. Ignacy Łyskowski z Mileszew.  

6. Na okręg wyborczy Toruńsko - Chełmiński  

a) p. Apolinary Działowski z Uciąża;  

b) p. Michał Sczaniecki z Nawry.  

7. Na okręg wyborczy Świecki p. Teofil Rożycki z Zbrachlina.  

8. Na okręg wyborczy Chojnicko - Tucholsko- Człuchowski Ks. Wikary Krzeszewski z Śliwic.  

9. Na okręg wyborczy Walecko - Złotowski Ks. Palachowski z Głupczyna.  

10. Na okręg wyborczy Wejherowsko - Kartuzki  

a) p. Leon Rybiński z Dembinca;  

b) p. Franciszek Szreder z Kobysewa.  

11. Na okręg wyborczy Gdański p. Teodor Donimirski z Buchwałdów. 

Polski Komitet wyborczy dla Prus Zachodnich.  

Ig. Łyskowski. Erazm Parczewski. Leon Czarliński. Apolinary Działowski. Michał Kalkstein. 

 

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1879 R13 nr 222 

Lista kandydatów poselskich, ustanowiona ostatecznie przez Polski Komitet wyborczy dla 

Prus Zachodnich, wczoraj ogłoszoną została. Objęto nią jedenaście okręgów wyborczych, a 

więc całe Prusy Zachodnie z wyjątkiem jedynie części, w której ludność polska dla liczebnej 

swej mniejszości żadną miarą już o krzesło poselskie konkurować nie może, t. j. z wyjątkiem 

powiatów północno - wschodnich, jak elbląski i malborski. Jakie są dla nas widoki wogóle, a 

jakie w poszczególnych okręgach, zwłaszcza w tych, w których mało mamy wyborców w 

dwóch pierwszych oddziałach, w to wchodzić tu nie będziemy. Gorliwość wyborców wiele 

nagrodzić może, a zresztą pozostać to musi rzeczą rozwagi i zmierzenia stosunków na 

miejscu. To jedno przecież wypowiedzieć tu trzeba, co bez wątpienia było myślą przewodnią 

Komitetu prowincyonalnego, że wszędzie  wyborcy polscy obowiązek i własny interes tyle 

zjazdów i misyj dyplomatycznych się odbywa, w tem, aby głosy swoje w jedno zbierać i 

gromadzić się około polskich kandydatów. Nie wolno nam uronić ani jednego głosu usunięcie 

się od wyborów, a grzechem wielkim jest przed narodem właśnie w tych czasach, gdyby 

którykolwiek głos polski miał przejść na inną stronę i fałszować tym samem statystykę 

etnograficzną ziem naszych dziedzicznych.  

Mogą, mieć inni, żyjący jak Niemcy w szczęśliwszych warunkach, mogą mieć oni czysto 

praktyczny cel i rezultat wyborów na uwadze. Dla nas są każde wybory, w razie wybory 

pierwotne zwłaszcza, policzeniem i rozliczeniem między plemiennie różną narodowością. 

Każdy głos więc, czy wybierzemy lub nie wybierzemy swego posła każdy głos jest wyrazem 

który znamię okolicy całemu światu uwydatnia. Niewolno zatem utracić żadnego.  

W końcu powtarzamy raz jeszcze listę kandydatów, prostując zarazem pomyłki w pierwszej 

publikacyi co do pisowni nazwisk zawarte. 



Polski Komitet wyborczy prowincyonalny na Prusy Zachodnie naznaczył następujących 

kandydatów poselskich do sejmu pruskiego:  

1. Na okręg wyborczy Sztumsko - Kwidzyński p. Kraziewicz z Tymawy.  

2. Na okręg Grudziądzko - Suski p. Franciszek Fragstein z Kitnówka.  

3. Na okręg wyborczy Kościersko - Starogardski  

a) Ks. Neubauer z Pelplina;  

b) Syndyk p. Mizerski z Pelplina.  

4. Na okręg wyborczy Lubawski p. Ignacy Łyskowski z Mileszew.  

5. Na okręg wyborczy Brodnicki p. Ignacy Łyskowski z Mileszew.  

6. Na okręg wyborczy Toruńsko - Chełmiński  

a) p. Apolinary Działowski z Uciąża;  

b) p. Michał Sczaniecki z Nawry.  

7. Na okręg wyborczy Świecki p. Teofil Rożycki z Zbrachlina.  

8. Na okręg wyborczy Chojnicko - Tucholsko- Człuchowski Ks. Wikary Krzeszewski z Śliwic.  

9. Na okręg wyborczy Walecko - Złotowski Ks. Palachowski z Głupczyna.  

10. Na okręg wyborczy Wejherowsko - Kartuzki  

a) p. Leon Rybiński z Dembinca;  

b) p. Franciszek Szreder z Kobysewa.  

11. Na okręg wyborczy Gdański p. Teodor Donimirski z Buchwałdu. 

Polski Komitet wyborczy dla Prus Zachodnich.  

Ig. Łyskowski. Erazm Parczewski. Leon Czarliński. Apolinary Działowski. Michał Kalkstein. 

 

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1879 R13 nr 239 

Korespondencye Gazety Toruńskiej.  

Tymawa, 11 października.  

W numerze 237 Gazety Toruńskiej korespondent z pod Czerwińska czyni komitetowi 

powiatowemu zarzut, jakoby dla braku organizacyi, wybory w naszym powiecie nie na naszą 

korzyść wypadły. W obronie komitetu powiatowego przeciw zarzutom korespondenta 

odpowiadam:  

Dla oświecenia ludu naszego o ważności wyborów odbyło się jedno zebranie w Gniewie i 

drugie w Kwidzynie. Do agitacyi wyznaczono na każdy okręg mężów zaufania. Na okręg 

Pieniążkowa, Ostrowitego, Kozielca, Lulkowy itd. było nawet dwóch mężów  

zaufania p. Ch. z L. i p. B. z D., którzy się też z powierzonej czynności dobrze wywiązali.  

Na dowód, te komitet również mężowie zaufania starali się spełnić swój obowiązek, 

nadmieniam, że powiat Sztumsko-Kwidzyński miał 17 wyborców tym razem więcej, aniżeli 

przy ostatnich wyborach.  

W okręgach Pieniążkowo, Kozielec, Bochlin, Milewki, Smętówka i Ostrowit nigdyśmy nie 

zdołali więcej, jak jednego wyborcę przeprowadzić.  

Listy wyborcze z roku 1873 i 76 to potwierdzają.  

Przyczyna naszego niepowodzenia w powyższych okręgach jest, te panowie dziedzice 

swych poddanych zmuszają, z nimi głosować.  

Dziedzic z pewnej wsi nawet policzkował swych poddanych i dał terminatkętym, którzy nie 

chcieli na niego głosować.  

Kraziewicz, 

prezes komitetu wyborczego 

na pow. kwidzyński. 

 

 



Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1880 R14 nr 281 

W okręgu wyborczym sztumsko-kwidzyńskim wybory walmanów na miejsce tych, którzy 

umarli lub wyprowadzili się w dalsze okolice, będą się odbywały dnia 9 grudnia. Wybory 

poselskie odbędą się jak już pisaliśmy 16 grudnia. Naszym kandydatem pozostaje p. Juliusz 

Kraziewicz z Tymawy. 

 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1881 R15 nr 137 

Gniew. Na wystawie bydła i koni dnia 9 bm. otrzymali między innymi nagrody: p. Kraziewicz 

z Tymawy za bydło 100 mk., Rabe i Radzimowski z Gogolewa, każdy 50 mk. za konie. 

 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1881 R15 nr 238 

 

 
 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1882 R16 nr 7 

 

Walne zebranie 

Spółki pożyczkowej w Gniewie 

(Spółki zapisana) 

         odbędzie się 

           18 stycznia rb. o 3  godzinie 

          u p. Błażka w Piasecznie. 

PORZĄDEK DZIENNY:  

1. Sprawozdanie kasowe z r. 1881  

2. Wybór komisji do pokwitowania Zarz. 

3. Podział zysków.  

4. Wybór 2 członków Rady Nadzorczej.  

5. Wnioski członków.  

RADA NADZORCZA: 

Kraziewicz, przewodniczący . 

 



 
 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1882 R16 nr 213 

 

WYBORY. 

W Gniewie dla powiatu kwidzyńskiego dnia 17 września o godzinie 3 z południa w hotelu 

pana Bartkowskiego, na które o liczny udział prosi z polecenia komitetu prowincyonalnego 

Kraziewicz. 

 

Ogłoszenie z gazety: Gazeta Toruńska 1882 R16 nr 217 

WYBORY. 

Gniew, 19 września. Na zebranie przedwyborcze zgromadziła się dość znaczna liczba 

wyborców. Były na niem wszystkie stany reprezentowane z wyjątkiem stanu duchownego. 

Prawdopodobnie gwoli odpustu w pobliskiej wsi nie mógł żaden duchowny przybyć na 

zebranie. Przewodniczący komitetu p. Kraziewicz zagaił o 4 godzinie po południu w dniu 

oznaczonym zebranie. Wytknąwszy w krótkości cel zebrania i wyłożywszy w dobitnych i 

gorących słowach najważniejsze części katechizmu wyborczego, zawezwał wyborców do 

wyboru przewodniczącego na dzisiejsze zebranie. Jednogłośnie obrano przewodniczącym p. 

Kraziewicza, który następnie zawezwał do pióra p. dr. Felickiego z Gniewu.  

Przewodniczący przedstawił zebraniu kandydata na posła p. Donimirskiego z Zajezierza, 

który w krótkich słowach swoje polityczne przekonanie wygłosił. Przemówienie swe 

zakończył słowy: niech żyją wyborcy powiatu kwidzyńskiego. Całe zebranie odpowiedziało p. 

Donimirskiemu trzykrotnym, hucznym okrzykiem: Niech żyje kandydat na posła p. Donimirski 

z Zajezierza.  

Przystąpiono do oboru nowego Komitetu. Na wniosek przewodniczącego potwierdzono 

dawniejszy Komitet. W skład tegoż wchodzą pp: Czarnowski, Raabe, Murawski, ChmieIecki, 

Piekarski, Bartkowski, Klein, Thiel, Kraziewicz. Gdy jednakowoż p. Donimirski podniósł myśl 

powiększenia liczby członków Komitetu, zgodziło się zebranie na wybór jeszcze jednego 

członka. Wybór padł na p. Dzięgielewskiego.  

Na delegata wyznaczono p. Raabego z Gogolewa a na zastępcę tegoż p. dr. Felickiego z 

Gniewu. Między różnemi wnioskami poruszył p. Krajewski sprawę Komitetu Centralnego. Po 

niedługiej dyskusyi uchwaliło zebranie, aby delegat spraw Komitetu Centralnego na zebraniu 

prowincyonalnem w Chełmnie poruszył i za utworzeniem takowego przemawiał. Gdy już 

dalszych wniosków nie stawiono, podziękował p. Kraziewicz wyborcom za przybycie na 

zebranie, a całe zebranie wzniosło trzykrotny okrzyk: Niech żyje przewodniczący p. 

Kraziewicz, który następnie posiedzenie zamknął. 



Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1884 R18 nr 224 

 

Z Gniewu dnia 22 września. Zebranie przedwyborcze, jakie odbyło się tu w dniu 20 b. m., 

zagaił przewodniczący komitetu powiatowego pan Kraziewicz.  

Wytknąwszy cel zebrania i przyczyny, dla czego wybory  

w powiatach sztumsko-kwidzyńskim, pomimo liczebnej większości, dotychczas nie były 

pomyślne, przystąpiono do ukonstytuowania się.  

Przewodniczącym zebrania wybrano p. Kraziewicza, sekretarzem pana Kleina z Gniewu i 

przyjęto następujący porządek dzienny:  

1. Jakie zadanie ma poseł nasz?  

2. O czynności przedwyborczej.  

3. Wybór kandydata na posła.  

4. Wybór członków do komitetu powiatowego.  

5. Wybór delegata w miejsce p. dr. Felickiego.  

Pan Kraziewicz zabrał głos do punktu I porządku dziennego.  

Wykazał potrzebę bronienia praw narodowych i językowych - przedstawił położenia kościoła i 

usunięcie praw majowych - jaką powinna być szkoła - w końcu o bronieniu u naszych 

interesów materyalnych. Zadanie to spełnić może tylko poseł Polak i katolik.  

Nauka o czynności przedwyborczej gruntownie wyczerpana została.  

Na kandydata do parlamentu wybrano Jednogłośnie p. hr. Adama Sierakowskiego w 

Waplewie i p. Jana Donimirskiego w Buchwałdzie w nadziei, że jeden z tych panów 

poselstwo przyjmie.  

Do uzupełnienia komitetu powiatowego wybrano jeszcze panów Sidowskiego z Gronowa, 

Piątkowskiego z Lignów, Dzięgolewskiego z Eichstädt, Dominikowskiego z Kamionki, Piłata z 

Aplinków, Kuleckiego z Tychnów, Bieleckiego z Kwidzyna, Behrenta z Dąbrówki. 

Komitet powiatowy liczy obecnie 18 członków.  

W miejsce. p. dr. Felickiego wybrano pana KIein na delegata.  

Po wyczerpaniu porządku dziennego, przewodniczący posiedzenie zamknął.   

Policyą reprezentowali p. Rex z Torunia i policyant z Gniewu. 

 

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1884 R18 nr 252 

 Zebrania wyborcze w okręgu Sztum-Kwidzyn odbył się zeszłej niedzieli dwa, w 

Gniewie i Sztumie. 

  W Gniewie zapełniły się wyborcami wszystkie lokalności w domu p. Bartkowskiego. 

Zagaił zebranie i przewodniczył mu p. Kraziewicz z Tymawy. Załatwiwszy się z opatrzeniem 

organizacji wyborczej po okręgach i rozdaniem kartek wyborczych, gdzie tego było jeszcze 

potrzeba, wysłuchano następnie obszernego i gruntownego przedstawienia rzeczy przez ks. 

Szatowskiego z Pelplina, który bardzo wyczerpująco dowiódł potrzeby uczenia religii po 

szkołach w języku ojczystym i wykazywał okropne złe skutki z odmiennego postępowania, 

zachęcając do nieustannych starań, aby system inaczej postępujący wnet ustąpił miejsca 

naturalnemu porządkowi. 

 Po nim mówił rodaktor naszej Gazety pan Danielewski o ważności wyborów, 

zwracając uwagę na to wszystko, w czem nam się należy ulga i sprawiedliwość, a o co poseł 

Polak jedynie starać się może i będzie. Polecił więc kandydaturę p. Henryka Donimirskiego z 

Zajezierza. Wiec zakończono po godzinie 3ciej z południa. 

 W Sztumie zagaił zebranie wyborców w strzelnicy p. Jan Donimirski z Buchwałdu o 

6:30 wieczorem. 



 W mieście i okolicy jest tu wielu katolików niemieckiego języka, często z polskiemi 

nazwiskami. Jest nadto wielu rolników narodowości niemieckiej a przytem i rzemieślników 

tegoż języka, który czy to dla wspólności wiary, czy też dla wspólności interesów 

dorobkowych sympatyzują z polskim kandydatem, ale bałamuceni bywali dotąd przez 

przeciwną nam stronę i formalnie straszeni tak zwanemi „Polinische Sonderbestrebungen”. 

Ci przeto prosili urządzających nasze zebranie, aby ich o prawdziwych intencyach polskich 

objaśnić w języku niemieckim. 

Zadanie to przypadło redaktorowi naszej Gazety p. Danielewskiemu, który rozstawionemi 

końmi zdążył zjechać z Gniewu do Sztumu. Mówca nie obwijając nic w bawełnę, niczego nie 

przemilczając ani nie upiększając, przedstawił w dłuższem przemówieniu prawdziwe żądania 

i dążności Polaków, ich prawa do języka, tak przyrodzone jak i traktatowe, roztrząsał 

czynione nam zarzuty, nie pomijając nawet rewolucyi i dążenia do samodzielności. Słuchano 

go z wielką i natężoną uwagą. W sali mak siej, taka była głęboka cisza. Gdy skończył, 

odezwały się głosy zadowolenia, podziękowania i uznania tych zasad i dążności, które 

przedstawił. 

 Następnie przemówił p. Danielewski po polsku do swoich rodaków, kładąc im na 

serce gorliwe dopatrzenie obowiązku przy głosowaniu. 

 Z grona niemieckich katolików zabrał głos obywatel miejscowy, majster stolarski p. 

Wittenberg, aby odczytać list p. Schorlemera z Alst. Dla obałamucenia katolików niemieckich 

w tym okręgu podano w Ermländische Zeitung na kandydata katolickiego właśnie p. 

Schorlemera z Alst, bez zapytania go i bez wiedzy. Pan Wittenberg napisał więc do  p 

Schorlemera i odebrał od niego odpowiedź, że o kandydaturze takiej nic wiedzieć nie chce, 

protestuje przeciw takiemu postępowaniu i wzywa do głosowania na Donimirskiego. 

Posiedzenie bardzo zajmujące i pełne otuchy zamknięto po godzinie 8mej. 

 

Artykuł z gazety: Gazeta Toruńska 1889 R23 nr 160 

Spółka pożyczkowa w Gniewie zamienia się w spółkę akcyjną komandytową. Cały kapitał 

zakładowy już podpisany. Celem ukonstytuowania się spółki zwołuje osobiście 

odpowiedzialny członek pan Raymund Lemke, akcyonaryuszów na 1 a następnie i na 12 

sierpnia r. b. na walne zebrania. Warto zanotować tutaj, te spółka pożyczkowa gniewska 

przez cały, czas swego istnienia właśnie temu panu Lemke zawdzięcza swój wielki rozwój i 

wzorowe prowadzenie. Przypomnieć należy, że spółka założona była czasu swego przez 

towarzystwo rolnicze Piaseczeńskie. Kończy się właśnie teraz 25 lat od założenia 

towarzystwa Piaseczeńskiego, które obudziło stan włościański i stało się im pulsem 

oraz wzorem dla Kółek włościańskich u nas, w Poznańskiem i Galicyi. Kierownikiem i 

współzałożycielem towarzystwa Piaseczeńskiego był p. Juliusz Kraziewicz z Tymawy, teść p. 

Lemke, który teraz na czele gniewskiego banku pożyczkowego stoi. Pan Kraziewicz oddawał 

się sprawie towarzystwa bardzo gorąco i umiejętnie, a praca jego nie pozostała bez owoców, 

przywiódłszy rolników włościańskich do świadomości swego zadania i szukania w sobie i w 

umiejętnej pracy dobrobytu i postępu. A choć prawda gromadziło się około p. Kraziewicza sił 

więcej, które mu stawały do pomocy i rady, w czem może jego inteligencya nie wystarczała, 

człowiek ten przysłużył się znakomicie społeczeństwu. Nie odwdzięczyły mu się za to losy i 

w trudne na stare lata wepchły go położenie. Niech mu ta wdzięczna wzmianka będzie 

pociechą „Gesellige" bo już pisze, że Piaseczno było gniazdem agitacyi polskiej. Tak! ale 

przeciw biedzie i ciemnocie. 

 

 

 



Artykuł z gazety: Pielgrzym 1870 nr 43 

Z dyecezyi. Piaseczno, dnia 12. Października 1870. Piaseczno było dziś świetną 

przywdziane barwą. Towarzystwo rolnicze obchodziło ósmą rocznicę istnienia swojego. 

Ponieważ ono z Bogiem swój początek wzięło, przeto też w obchód rocznicy udali się 

członkowie o godz. 9. z rana do świątyni Bożej, gdzie najprzód za zmarłych członków 

żałobne odprawiło się nabożeństwo. Około 11. godziny, ponieważ X. Adm. M. dla 

odprawienia nabożeństwa solennego nie przybył, odśpiewano przed wystawionym Najśw. 

Sakramentem "Przed oczy Twoje, Panie" i Suplikacye. Poczem wstąpił miejscowy wikary X. 

Ż. na ambonę i z zapałem i treściwie o dążności Tow. roln. do licznie zgromadzonych 

słuchaczy przemówił, zachęcając członków do pilnego uczęszczania na posiedzenia i 

wzywając innych, aby do tak pożytecznego Towarzystwa jak najliczniej przystępowali. Z 

końcem zagrzmiała pieśń do M. B. Piaseckiej. Po skończonem nabożeństwie udali się 

członkowie na wspólny obiad, gdzie na wesołości i żywych pogadankach nie zbywało.  

O godz. 2. rozpoczęło się posiedzenie w sali obyw. Bałłacha. Sekretarz p. Czarnecki zdał 

sprawozdanie z czynności Towarzystwa tudzież o stanie kasy z roku przeszłego. Nader 

czułemi słowy wynurzył p. Cz. swój żal, iż członkowie tak ozięble na zgromadzenia 

uczęszczali, a co do kasy oświadczył, iż na papierze znaczna liczba członków i składek 

zapisanych, lecz w rzeczy samej tak Tow. jako i kasa coraz się zmniejsza. Poczem zabrał 

przewodniczący p. Kraziewicz głos. Gorliwie i dobitnie wykazał mówca konieczność 

uczęszczania na posiedzenia rolnicze i brania udziału w takowych. Rozwodził się w końcu 

nad koniecznością płodozmianu, zalecając takowy każdemn rolnikowi. Przemawiali dalej 

pouczająco do czlonków pp. W. Stefanski, X. Ż. i inni. Nadzwyczajną  niespodziankę sprawił 

nam Najprzewielebniejszy X. Sufragan i Proboszcz katedralny Jeschke, który w celu 

uzyskania furmanek ku zwiezieniu kamieni do budowli kościoła w Janowie pod Gniewem 

posiedzenie nasze uświetnił, Serdeczne dostojnika słowa wzięły też pomyślny skutek, bo nie 

tylko ze uzyskał około 34 furmanek, lecz nadto wręczono mu kilkanaście tal. na powyższy 

cel, co X. Ż. zawdzięczyć można, który członków do tej ofiary zachęcił. Potem odśpiewał 

miejscowy nauczyciel i organista Stefański Epilog, który przy końcu przyłączamy. Wreszcie 

puszczono na losy następujące rzeczy: Barana, pług, łańcuch, bicz, pachołek. szczotki i 

zgrzebło, widły do siana, widły do gnoju, talerz do kiełkowania, siekierę i topór. Ale, ale! i 

parę wołów, świń itd. w postaci kiełbasek i cygar! – Dało to dużo śmiechu! Oby Bóg dał, izby 

Tow. nasze nowem zagrzało się życiem i na pożytek nam wszystkim, a na pociechę jego 

niezmordowanemu założycielowi coraz bardziej się wzmagało! 

EPILOG 

na dzień rocznicy Tow. roln. w Piasecznie d. 12. Października 1870 wypracował i odśpiewał 

J. Stefański nauczyciel i organista. 

 

Uszedł rok znów do wieczności, 

Rok tak nieszczęśliwy; 

W nim się działy okropności, 

Smucił się człek tkliwy. 

To huk armat, brzęk pałaszy 

Wszystkich nas przestraszał, 

Płacz żon, matek, dziatwy naszej 

W niebo się unaszał. 

Krew się dziś strumieniem leje, 

Braci dużo pada; 

Z fortec kule jak grad sieje 

Sąsiad na sąsiada. 

Zgiełk niebogich, rannych braci 

Serce nasze kraje. 

Iluż synów kraj nas traci! 

Płacz nam nie ustaje. 

Cóż się dzieje, wiedzieć chcecie? 

Zgroza, bracia moi! 

Ojciec święty, pierwszy w świecie, 

Ogołocony stoi! 

On - Krzyż z Krzyża - łzy dziś roni, 

Wzdycha za zbrodniarzy; 



Żadna dusza go nie broni, 

Pełen dziś potwarzy! 

Ojże w pracy, oj w modlitwie 

Pędźmy, bracia, życie! 

Bóg nam da po krwawej bitwie, 

Plony da obficie. 

Jedność, zgoda, godło nasze 

W sercach niech wam bije! 

"Niechaj Towarzystwo nasze, 

Niechaj dłogo żyje!" 

 

Ogłoszenie z gazety: Pielgrzym 1881 nr 32 

 
 

Ogłoszenie z gazety: Pielgrzym 1882 nr 4 

 
Ogłoszenie z gazety: Pielgrzym 1882 nr 12 

 



 
 

Ogłoszenie z gazety: Pielgrzym 1882 nr 58 

 
 

Ogłoszenie z gazety: Pielgrzym 1882 nr 94 

 
 

 



Artykuł z gazety: Pielgrzym 1882 nr 109 

Na zebranie przedwyborcze w Gniewie zgromadziła się dość znaczna liczba wyborców. Były 

na nim wszystkie stany, z wyjątkiem stanu duchownego, reprezentowane. Prawdopodobnie 

dla odpustu w pobliskiej wsi nie mogli duchowni przybyć na zebranie. Przewodniczącym 

komitetu powiatowego pan Kraziewicz zagaił o 4-tej godz. po południu. W dniu oznaczonym 

zebranie. Wytknąwszy w krótkości cel zebrania i wyłożywszy w dobitnych i gorących słowach 

najważniejsze części katechizmu wyborczego, zawezwał wyborców do wyboru 

przewodniczącego na dzisiejsze zebranie. Jednogłośnie obrano przewodniczącym p. 

Kraziewicza, który do pióra zawezwał p. Dr. Felickiego z Gniewu. Przewodniczący 

przedstawił zebraniu kandydata na posła p. Donimirskiego z Zajezierza, który w krótkich 

słowach swoje polityczne przekonanie przed zebraniem wygłosił. Przemówienie zakończyły 

słowy: „niech żyją wyborcy powiatu kwidzyńskiego”. Całe zebranie odpowiedziało p. 

Donimirskiemu trzykrotnym hucznym okrzykiem: „Niech żyje kandydat na posła p. Donimirski 

z Zajezierza”. 

Przystąpiono do oboru nowego komitetu. Na wniosek przewodniczącego potwierdzono 

dawniejszy komitet. W skład tegoż wchodzą pp: Czarnowski, Raabe, Murawski, Chmielecki, 

Piekarski, Bartkowski, Klein, Tbiel, Kraziewicz. Gdy jednakowoż p. Donimirski podnosił myśl 

powiększenia liczby członków komitetu, zgromadziło się zebranie na wybór jednego jeszcze 

członka. Wybór padł na p. Dzięgielewskiego.  

Na delegata wyznaczono p. Raabego z Gogolewa a na zastępcę tegoż p. Dr. Felickiego. 

 Pomiędzy wolnymi wnioskami poruszył p. Krajewski sprawę komitetu centralnego. Po 

nie długiej dyskusji uchwaliło zebranie, aby delegat sprawę komitetu centralnego na zebraniu 

prowincyonalnem w Chełmnie poruszył i za utworzeniem tegoż przemawiał. Gdy już 

dalszych wniosków nie stawiono, podziękował p. Kraziewicz wyborcom za przybycie na 

zebranie, a całe zebranie wzniosło trzykrotny okrzyk: „ niech żyje przewodniczący p. 

Kraziewicz”, który następnie zebranie soiwował. 

 

Artykuł z gazety: Pielgrzym 1884 nr 116 

Zebranie przedwyborcze, jakie odbyło się w Gniewie w dniu 20. b. m., zagaił przewodniczący 

komitetu powiatowego p. Kraziewicz. Wytknąwszy cel zebrania i przyczyny, dla czego 

wybory w powiatach Sztumsko-kwidzyńskim, pomimo liczebnej większości, dotychczas nie 

były pomyślne, przystąpiono do ukonstytuowania się. 

Przewodniczącym zebrania wybrano p. Kraziewicza, sekretarzem p. Kleina z Gniewu i 

przyjęto następujący porządek dzienny: 

1. Jakie zadanie ma poseł nasz? 

2. O czynności przedwyborczej. 

3. Wybory kandydata na posła. 

4. Wybór członków do komitetu powiatowego. 

5. Wybór kandydata w miejsce p. dr. Felickiego. 

Pan Kraziewicz zabrał głos do punktu 1 porządku dziennego. 

Wykazał potrzebę bronienia praw narodowych i językowych – przedstawił położenie Kościoła 

i usuniecie praw majowych – jaką powinna być szkoła – w końcu o bronieniu naszych 

interesów materialnych. Zadanie to spełnić może tylko poseł Polak i katolik. 

 Nauka o czynności przedwyborczej gruntownie wyczerpana została. 

 Na kandydata do parlamentu wybrano jednogłośnie p. hr. Adama Sierakowskiego w 

Waplewie i p. Jana Donimirskiego w Buchwałdzie w nadziei, że jeden z tych panów 

poselstwo przyjmie. 



 Do uzupełnienia komitetu powiatowego wybrano jeszcze panów Sidowskiego z Gronowa, 

Piątkowskiego z Lignów, Dzięgolewskiego z Eichstädt, Dominikowskiego w Kamionki, 

Piłata z Aplinków, Kuleckiego z Tychnów, Bieleckiego z Kwidzyna, Behrenta z Dąbrówki. 

 Komitet powiatowy liczył obecnie 18 członków. 

 W miejsce p. dr. Felickiego wybrano p. Klein na delegata. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego, przewodniczący posiedzenie zamknął. 

Policyą reprezentowali p. Rex z Torunia i policyant z Gniewu.  

 

Artykuł z gazety: Przyjaciel 1880.11.11 nr 46 

Od prowincyonalnego Komitetu wyborczego (polskiego) dla Prus Zachodnich odbieramy do 

ogłoszenia:  

W powiatach sztumskim i kwidzyńskim odbędą się  niebawem wybory ponowne posła do 

pruskiej Izby poselskiej. Kandydatem naszym pozostaje i teraz  

pan Juliusz Kraziewicz 

z Tymawy. 

Komitet prow. wyborczy dla Prus Zach. - Gniew 

 

Na terminie ku wydzierżawieniu włók proboszczowskich parafii Gniewu i probostwa 

tymawskiego było 10 licytujących. Pan Kraziewicz, dotychczasowy dzierżawca probostwa 

tymawskiego, stawiwszy podanie 4800 mrk., objął w dzierżawę oba probostwa, za które 

dotąd płacono 3300 mrk. rocznej dzierżawy. 

 

Artykuł z gazety: Przyjaciel 1881 nr 3 

 

Listy do „Przyjaciela” 

Z pod Gniewu.  

Donoszę Przyjacielowi, że my tu pod Gniewem będziemy także wnet mieli fabrykę cukru. 

Mając grunta po temu, uradziliśmy sobie zabrać się do założenia cukrowni w Gniewie i po 

cichu między sobą rzecz całą umówiwszy, zebraliśmy się zeszłego poniedziałku w Gniewie, 

obradzili i przyjęli statuta, rozebrali potrzebne akcye, zapłacili zaraz na nie grosz dziesiąty, a 

w końcu wybraliśmy Radę nadzorczą. Do Rady tej należą panowie: Kraziewicz z Tymawy, 

Czarnowski z Jelenia, Orłowski z Janowa, Fros t z Czerpie i czterech z Gniewu, to jest 

panowie: Lemka, Frejtag, Graubmann i Schleimer. Dyrektora wybierze Rada nadzorcza. Daj 

nam Boże szczęście! 

 

Artykuł z gazety: Przyjaciel 1881 nr 36 

Gniew, 2 września. Wielkie nadzieje, jakie rokowano sobie względem pobudowania pod 

miastem naszem cukrowni, kończą  się na przykrem rozczarowaniu. Dyrekcya projektowanej 

cukrowni, w której skład wchodzą, panowie Kraziewicz, Freytag i Schleimer, postanowiła 

bowiem rozwiązać towarzystwo akcyjne dla braku dostatecznych funduszów i na ten cel 

zwołuje na 17 września walne zebranie do tutejszego hotelu "Deutsches Haus."  

Porządek dzienny:  

Rozwiązanie towarzystwa akcyjnego Cukrownia w Gniewie. –  

Kapitałów w naszej okolicy jest dosyć, grunta też stosowne do hodowania buraków, ale brak 

pojęcia o postępowym gospodarstwie. 

 

 

 



Artykuł z gazety: Przyjaciel 1882.09.21 nr 38 

Gniew, 17 września. Na zebranie przedwyborcze zgromadziła się dość znaczna liczba 

wyborców. Były na niem wszystkie stany reprezentowane z wyjątkiem stanu duchownego. 

Prawdopodobnie gwoli odpustu w pobliskiej wsi nie mógł żaden duchowny przybyć na 

zebranie. Przewodniczący komitetu p. Kraziewicz zagaił o 4 godzinie po południu w dniu 

oznaczonym zebranie. Wytknąwszy w krótkości cel zebrania i wyłożywszy w dobitnych i 

gorących słowach najważniejsze części katechizmu wyborczego, zawezwał wyborców do 

wyboru przewodniczącego na dzisiejsze zebranie. Jednogłośnie obrano przewodniczącym p. 

Kraziewicza, który następnie zawezwał do pióra p. dr. Felickiego z Gniewu. Przewodniczący 

przedstawił zebraniu kandydata na posła p. Donimirskiego z Zajezierza, który w krótkich 

słowach swoje polityczne przekonanie wygłosił. Przemówienie swe zakończył słowy: niech 

żyją wyborcy powiatu kwidzyńskiego. Całe zebranie odpowiedziało p. Donimirskiemu 

trzykrotnym, hucznym okrzykiem: Niech żyje kandydat na posła p. Donimirski z Zajezierza.  

Przystąpiono do oboru nowego Komitetu. Na wniosek przewodniczącego potwierdzono 

dawniejszy Komitet. W skład tegoż wchodzą pp,: Czarnowski, Raabe, Murawski, Chmielecki, 

Piekarski, Bartkowski, Klein, Thiel, Kraziewicz. Gdy jednakowoż p. Donimirski podniósł myśl 

powiększenia liczby członków Komitetu, zgodziło się zebranie na wybór jeszcze jednego 

członka. Wybór padł na p. Dzięgielewskiego.  

Na delegata wyznaczono p. Raabego z Gogolewa a na zastępcę tegoż p. dr. Felickiego z 

Gniewu.  

Między różnemi wnioskami poruszył p. Krajewski spraw Komitetu Centralnego. Po niedługiej 

dyskusji uchwaliło zebranie, aby delegat spraw Komitetu Centralnego na zebraniu 

prowincyonalnem w Chełmnie poruszył i za utworzeniem takowego przemawiał. Gdy już 

dalszych wniosków nie stawiono, podziękował p. Kraziewicz wyborcom za przybycie na 

zebranie, a całe zebranie wzniosło trzykrotny okrzyk: Niech żyje przewodniczący p. 

Kraziewicz, który następnie posiedzenie zamknął. 

 

Artykuł z gazety: Przyjaciel 1884.09.25 nr 39 

Listy do „Przyjaciela” 

Z Gniewu, dnia 22 września. 

Zebranie przedwyborcze, odbyte tu w dniu 20 b. m., zagaił przewodniczący komitetu 

powiatowego p. Kraziewicz. Wytknąwszy cel zebrania i przyczyny, dla czego wybory w 

powiatach sztumsko-kwidzyńskim, pomimo liczebnej większości, dotychczas nie były 

pomyślne, przystąpiono do ukonstytuowania się. 

 Przewodniczącym zebrania wybrano p. Kraziewicza, sekretarzem p. Kleina z Gniewu 

i przyjęto następujący  porządek dzienny: 

1. Jakie zadanie ma poseł nasz? 

2. O czynności przedwyborczej. 

3. Wybór kandydata na posła. 

4. Wybór członków do komitetu powiatowego. 

5. Wybór delegata w miejsce p. dr. Felickiego. 

Pan Kraziewicz zabrał głos do punktu I porządku dziennego. Wykazał potrzebę bronienia 

praw narodowych i językowych – przedstawił położenie kościoła i usunięcie praw majowych 

– jaką powinna być szkoła – w końcu o bronieniu naszych interesów materialnych. Zadanie 

to spełnić może tylko poseł Polk i katolik. 

 Nauka o czynności przedwyborczej gruntownie wyczerpana została. 



 Na kandydata do parlamentu wybrano jednogłośnie pana hrabiego Adama 

Sierakowskiego w Waplewie i p. Jana Donimirskiego w Buchwałdzie w nadziei, że jeden z 

tych panów poselstwo przyjmie. 

 Do uzupełnienia komitetu powiatowego wybrano jeszcze panów Sidowskiego z 

Gronowa. Piątkowskiego z Lignów, Dzięgelewskiego z Eichstädt, Dominikowskiego z 

Kamionki, Piłota z Aplinków, Kuleckiego z Tychnów. Bieleckiego z Kwidzyna, Behrenta  

z Dąbrówki. 

 Komitet powiatowy liczy obecnie 18 członków. 

 W miejsce p. dr. Felickiego wybrano p. Kleina na delegata. 

 Po wyczerpaniu porządku dziennego przewodniczący posiedzenie zamknął. 

Policyą reprezentowali pan Rex z Torunia i policyant z Gniewu. 

 

Artykuł z gazety: Przyjaciel 1884 nr 44 

Zebrania wyborcze w okręgu Sztum- Kwidzyn odbyły się zeszłej niedzieli dwa, w Gniewie 

i Sztumie. W Gniewie zapełniły się wyborcami wszystkie lokalności w domu sil p. 

Bartkowskiego. Zagaił zebranie i przewodniczył mu p. Kraziewicz z Tymawy. Załatwiwszy się 

z opatrzeniem organizacyi wyborczej po okręgach i rozdaniem kartek wyborczych, gdzie 

tego było potrzeba, wysłuchano następnie obszernego i gruntownego przedstawienia rzeczy 

przez ks. Szotowskiego z Pelplina, który bardzo wyczerpująco dowiódł potrzeby uczenia 

religii po szkołach w języku ojczystym i wykazywał okropne skutki z odmiennego 

postępowania, zachęcając do nieustannych starań, aby system inaczej postępujący wnet 

ustąpił miejsca naturalnemu porządkowi.  

Po nim mówił redaktor Przyjaciela pan Danielewski o ważności wyborów, zwracając uwagę 

na to wszystko, w czem nam się należy ulga i sprawiedliwość, a o co poseł Polak jedynie 

starać się może  

i będzie. Polecił więc kandydaturę p Henryka Donimirskiego  

z Zajezierza. Wiec zakończono po godzinie 3 zpołudnia.  

W Sztumie zagaił zebranie wyborców w strzelnicy p. Jan Donimirski z Buchwałdu o 6 i pół 

wieczorem.  

W mieście i okolicy jest tu wielu katolików niemieckiego języka, często z polskiemi 

nazwiskami. Jest nadto wielu rolników narodowości niemieckiej a przytem i rzemieślników 

tegoż języka, który czy to wspólności wiary, czy też dla wspólności interesów dorobkowych 

sympatyzują z polskim kandydatem, ale bałamuceni bywali dotąd przez przeciwną nam 

stronę i formalnie straszeni tak zwanemi  "Polnische Sonderbestrebungen". Ci przeto prosili 

urządzających nasze zebranie, aby ich o prawdziwych intencyach polskich objaśnić w języku 

niemieckim.  

Zadanie to - przypadło redaktorowi tego Przyjaciela p. Danielewskiemu, który rozstawionemi 

zdążył zjechać z Gniewu do Sztumu. Mówca nie obwijając nic w bawełnę, niczego nie 

przemilczając ani nie upiększając, przedstawił w dłuższem przemówieniu prawdziwe żądania 

i dążności Polaków, ich prawa do języka, tak przyrodzone jak i traktatowe, roztrząsał 

czynione nam zarzuty, nie pomijając nawet rewolucyi i dążenia do samodzielności. Słuchano 

go z wielką i natężoną uwagą. W sali mak siej, taka była głęboka cisza. Gdy skończył, 

odezwały się głosy zadowolenia, podziękowania i uznania tych zasad i dążności, które 

przedstawił.  

Następnie przemówił p. Danielewski po polsku do swoich rodaków, kładąc im na serce 

gorliwe dopatrzenie obowiązku przy głosowaniu.  

Z grona niemieckich katolików zabrał głos obywatel miejscowy, majster stolarski pan 

Wittenberg, aby odczytać list p. Schorlemera z Alst. Dla obałamucenia katolików niemieckich 



w tym okręgu podano w Ermländische Zeitung na kandydata katolickiego właśnie p. 

Schorlemera z Alst, bez zapytania go i bez wiedzy. Pan Wittenberg napisał więc do p. 

Schorlemera i odebrał od niego odpowiedź, że o kandydaturze takiej nic wiedzieć nie chce, 

protestuje przeciw takiemu postępowaniu i wzywa do głosowania na Donimirskiego.  

Posiedzenie, bardzo zajmujące i pełne otuchy, zamknięto po godzinie 8-mej. 

 

Artykuł z gazety: Dziennik Kujawski 1894.08.24 R2 nr 192 

Błogi wpływ Kółek włościańskich w Galicyi. 

Piaseczno, wieś w Prusach Zachodnich, słynąca daleko i szeroko cudownym obrazem 

Bogarodzicy, jest kolebką polskich Kółek rolniczych. Tu założył 1862 r. Towarzystwo rolnicze 

Juliusz Kraziewicz, które rozwinęło błogosławioną czynność. Na posiedzenia zjeżdżali 

gospodarze włościańscy, zwani w Prusach Zachodnich gburami, czasem o 2 i 3 mile.  

Na wzór Towarzystwa piaseckiego zaczęto zakładać kółka rolnicze w Wielkim Księstwie 

Poznańskiem. Wymieniamy niektóre: Dolskie (założone staraniem ks. Wiśniewskiego i 

Juliana Bukowieckiego); w Czeszewie pod Gołańczą, w Niełęgowie, Kiełczewie, Wierzenicy, 

w Konojedzie pod Kościanem, w Jeżewie pod Borkiem, w Dłużynie pod Smigłem, w Kieroniu, 

Kolniczkach itd.  

Gdy się Kółka w Księstwie za sprawą niezmordowanego patrona, p. M. Jackowskiego, 

zakorzeniły i rozwinęły, wtedy pomyślano także o ich zakładaniu w Galicyi, gdzie obecnie 

około 400 tych użytecznych Stowarzyszeń istnieje. Jedną z najważniejszych czynności Kółek 

włościańskich galicyjskich jest zakładanie sklepików chrześciańskich, które mają na celu 

zniesienie ciężkiego jarzma żydowskiego w dziedzinie handlu.  

O błogich skutkach pracy Kółek w tym kierunku pisze „N. Reforma” , co następuje: „Sprawa 

sklepików chrześcijańskich postąpiła w ubiegłym roku znacznie naprzód, a to dzięki 

Związkowi handlowemu „Kółek rolniczych” w Krakowie, i zawiązaniu Towarzystwa 

handlowego we Lwowie, które zamierza na wzór Związku krakowskiego zorganizować się, 

jako centralny skład „Kółek rolniczych”  

we wschodniej części kraju. Rzetelną usługę sprawie sklepików i ich rozwojowi oddał wydany 

w roku 1893 przez Zarząd główny Towarzystwa, a nader przystępnie przez zaszczytnie z 

prac swoich znanego profesora dr. Stefańczyka napisany „Przewodnik handlowy” , który na 

22 arkuszach druku zawiera możliwe dokładne wskazówki w rzeczach handlowych. Składa 

się on z pięciu głównych części, a mianowicie: 

I „przepisy i czynności prawne”,  

II „założenie i organzacya”,  

III „nauka o towarach”,  

IV „działalność sklepu”,  

V „wzory”, mianowicie wzory podań i umów, tudzież wzory rachunkowe. Same te tytuły dają 

wyobrażenie o treści tej nader pożytecznej książki, która nie tylko włościańskim, ale sklepom 

w ogóle dostarcza wiele pouczającego materyału. To też w interesie handlowego 

wykształcenia szerszych warstw pragnąłby należało jak największego rozpowszechnienia 

tego Przewodnika. 

W r. 1893 liczba sklepików „Kółek rolniczych” doszła do 564. Zbytecznym chyba rozwodzić 

się dłużej nad znaczeniem prac w tym kierunku podjętej. Faktem jest, że sklepiki 

chrześcijańskie, sprzedając na miejscu dobry towar możliwie tanio, i ułatwiając zbyt 

własnych produktów, tem samem chronią ludność od niesumiennych i wyzyskujących 

handlarzy. Pocieszającym objawem jest, że lud sam coraz to chętniej skupia się około 

własnych sklepików, popiera ich rozwój, chroni od upadku. 



Rezultaty ze sklepików tak materyalne, jak i moralne, według zgodnych sprawozdań 

zarządów „Kółek rolniczych” są wprost nieobliczone, a w wielu gminach zyski, pochodzące 

ze sklepików, obracane bywają na zaspokojenie różnych potrzeb „Kółek rolniczych” tudzież, 

co ważniejsza jeszcze, na cele użyteczności publicznej w gminie, parafii, a nawet w 

powiecie. 

Z funduszu pożyczkowego uchwalonego przez Sejm w kwocie 15000 złr. Dla przemysłowo-

handlowej działalności „Kółek rolniczych” przyznał Wydział krajowy w r. 1893 bezprocentowe 

pożyczki:  

 Związkowi handlowemu w Krakowie 5000z złr.,  

 „Kółkom” w Wiśniowy i Stobierni po 300 złr.,  

 w Bukowsku 400,  

 w Krynicy, Horodence, Nowem Mieście i Zborowie po 500złr.  

Z zadowoleniem godzi się zaznaczyć, że Zarządy „Kółek rolniczych” wziętą pożyczkę 

spłacają regularnie do kasy Banku krajowego. 

Zarządy powiatowe w Rzeszowie i Tarnowie poczyniły już starania o utworzenie dla swoich 

Kółek Związków handlowych na wzór Związku Krakowskiego. Dowodem coraz to większego 

poważania, jakie dobrze zorganizowane i uczciwe prowadzone „Kółka rolnicze” zjednać 

sobie umieją, „Kółkom” komisową sprzedaż i utrzymywanie głównych składów soli warzonki. 

W ogóle wpłynęły w odpowiedzi na odnośny okólnik Wydziału krajowego podania z przeszło 

300 Kółek. 

Wielkiego znaczenia jest również ubezpieczenie się Kółek rolniczych od szkód pożaru. 

Sprawa ta postąpiła znacznie naprzód. Nadesłane sprawozdania za rok 1893 wykazują, że 

członkowie „Kółek rolniczych” zabezpieczyli swe mienie w Krakowskiem Towarzystwie 

Wzajemnych Ubezpieczeń, ogółem na kwotę 3,599,062 złr., zatem o 1,380,612 złr. więcej, 

niż w roku poprzednim. Zwiększyła się także liczba Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 W sprawozdaniu Zarządu głównego czytamy między innemi charakterystyczny ustęp 

tej treści: „Z powodu zuchwałej i brutalnej napaści, jakiej się dopuściły ciemne i wrogie 

naszej instytucyi żywioły (tj. zydzi) na sklep „Kółka rolniczego w Założcach uchwalił Wydział 

wykonawczy Zarządu głównego udzielić z funduszów Towarzystwa „Kółku rolniczemu” 

25złr., tudzież odnieść się do wszystkich Zarządów „Kółek rolniczych” w kraju, oraz 

wszystkich ludzi dobrej woli, którym sprawa „Kółek rolniczych” nie jest obojętna do 

nadesłania datków na ten cel na ręce Zarządu Głównego. Wskutek tej odezwy wiele „Kółek 

rolniczych” drobnemi datkami zamanifestowało swoją łączność i solidarność; zebrana kwota 

113 złr. 70 ct. została „Kółku rolniczemu” w Załoźcach przesłaną”. 

Rok 1893 był piątym rokiem wydawnictwa „Przewodnika Kółek rolniczych”, który jako organ 

Zarządu głównego, przyczynił się znacznie do rozwoju Towarzystwa – udzielał „Kółkom 

rolniczym” wiadomości o czynnościach Zarządu głównego, o dodatniej działalności 

pojedynczych „Kółek”, o odbywanych lustracyach gospodarstw włościańskich, podawał różne 

rady dla gospodarzy mniejszych posiadłości, wskazówki z zakresu gospodarstwa rolnego, 

handlu i przemysłu, wiadomości z kraju i ze świata, obchodzące rolników, wiadomości o 

sklepikach kółkowych i innych, oraz o różnych przedsiębiorstwach przez włościan 

podejmowanych, wreszcie zamieszczał ocenę nowo wydanych książek dla ludu wiejskiego, 

godnych rozpowszechniania. 

W ogóle w Galicyi znajduje się obecnie 922 Kółek rolniczych, do których należy 43,410 

członków. Biblioteczki kółek zawierają 68,814 książek. W r. 1893 zawiązano 97 nowych 

Kółek.  Pocieszający to zaiste objaw dla każdego Polaka, że Kółka rolnicze się mnożą. W 

bieżącym roku niezawodnie dojdzie ich liczba do 1000. 

 



Krotki rys życia śp. Juliusza Kraziewicza wg artykułów z gazety Dziennik Kujawski 

1895.04.11 R3 nr 83; 1895.04.12 R3 nr 84; 1895.04.13 R3 nr 85 

 

Lud włościański w ziemiach dawnej Polski to główna podstawa przyszłości narodu. Wielkie 

znaczenie i potęgę ludu zrozumiał Kościuszko, gdy wyrzekł owe pamiętne słowa: „Oświata 

ludu - dokona cudu.” Wielkimi dobroczyńcami ludu polskiego byli Staszyc i Karol 

Marcinkowski, gdyż starali się w szerokich warstwach ludowych szerzyć oświatę i 

zamiłowanie oszczędności. W ostatnich czasach mianowicie w pruskim zaborze Kółka 

rolnicze wywarły błogosławiony wpływ na włościan, gdyż szerzą pomiędzy nimi oświatę i 

moralność, oraz przyczyniają się do pomnożenia ich dobrobytu. Twórcą Kółek włościańskich 

jest zgasły niedawno Juliusz Kraziewicz, jeden z wielkich dobroczyńców ludu polskiego, to 

tez godzi się, aby rozpowszechnić wiadomość o jego życiu i czynach.  

Dziecięce lata spędził sp. Juliusz w Lidzbarku, w Prusach Zachodnich, gdzie żyli jego 

dziadowie po matce, a do gimnazyum uczęszczał w Chełmnie. Poświęciwszy się zawodowi 

rolniczemu, przebywał przez dłuższy czas w Prusach Wschodnich, gdzie nie miał żadnej 

sposobności obcowania z wykształconymi Polakami. Tam ożenił się z Mazurką 

ewangelickiego wyznania, która mówiła wprawdzie dobrze po polsku, ale wykształcenie 

odebrała niemieckie, to tez w domu panował język niemiecki. Około 1860 r. zadzierżawił 

Kraziewicz plebankę tymawską i piasecką pod Gniewem nad Wisłą. Uczęszczając do szkół 

niemieckich i przebywając przeważnie pomiędzy Niemcami, nie posiadał on dostatecznej 

wprawy w języku polskim, owszem z takiemi miał trudnościami do walczenia, iż początkowo 

pisywał rozprawy po niemiecku, a następnie przekładał je na polskie. Z czasem nabył 

jednakże dostatecznej biegłości, że mówił i pisał płynnie po polsku. Czytał razu pewnego śp. 

Juliusz w niemieckiej książce rolniczej, że Polacy Prus Zachodnich są postawieni na liście 

wymierających, to znaczy, ze wkrótce mają ustąpić miejsca Niemcom. Zabolało jego 

poczciwe serca nad tą krzywdą, wyrządzoną jego rodakom, tym więcej, że na nieszczęście 

złe gospodarowanie i lekkomyślne tracenie ojczystej ziemi przez większych i mniejszych 

posiedzicieli owo twierdzenie popierało. Wtedy powstała w nim pierwsza myśl założenia 

rolniczego towarzystwa dla włościan. W 1862 r. w październiku wydal odezwę do rolników w 

okolicy Piaseczna, a na jego wezwanie stawiło się 25 włościan, którzy zawiązali 

Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie. Odtąd Kraziewicz ze wszech sił starał się o wzrost tego 

stowarzyszenia, chociaż wielkie były przeszkody przez obcych i swoich stawiane, do 

zwalczenia. Początkowo przybywało na każde posiedzenie -1 żandarmów i policyantów, a 

właśni rodacy szydzili i naigrawali się z szlachetnych usiłowań. Wyższe klasy niechętnym 

spoglądały okiem, że powstało Towarzystwo rolnicze włościańskie.  

Dziś to wydaje się dziwnym, a jednak tak było w istocie. Największą przeszkodą w rozwoju 

stowarzyszenia była niesłychana obojętność gospodarzy, zwanych w Prusach Zachodnich 

gburami, którzy zrosłszy w wiekowych przesądach, nie chcieli nic słyszeć o polepszeniu 

gospodarstw, o sztucznych nawozach i jakichś tam płodozmianach. Stanowisko Kraziewicza 

było zatem bardzo trudnem. Na każdym prawie kroku spotykał z początku niechęć i 

obojętność. Nie posiadając jeszcze potrzebnej w języku polskim wprawy, miał niemałe 

trudności w kierowaniu obradami. To tez tak źle się z początku powodziło, ze Towarzystwo 

chyliło się do upadku, sam nawet Kraziewicz mało miał nadziei, że się utrzyma. Pracował 

jednakże usilnie, aby nie miał sobie do wyrzucania, że nie spełnił świętego obowiązku 

względem braci. Spełniły się na Kraziewiczu słowa Schillera, że trzeba czoło skropić 

gorącym potem, aby dzieło chwaliło mistrza, ale wtedy spływa z niebios błogosławieństwo.*)  



Dwaj kapłani katoliccy niemieckiego pochodzenia, tj. X. Francki w Gniewie i X. Schäfer w 

Piasecznie poparli skutecznie zacne usiłowania Kraziewicza. Mianowicie proboszcz piasecki, 

bywając często na posiedzeniach, pociągał parafian do udziału w Towarzystwie. Później cały 

szereg ludzi dobrej woli poparł skutecznie pracę dla dobra ogółu. Godzi się wymienić 

nazwiska celniejszych współpracowników. Nauczyciele Bona z Gniewu, Czarnecki z Bielska, 

Stefański z Piaseczna, obywatel Edward Kalkstein z Jabłówka, Melchior Tollik z Jansdorfu, 

J. Chociszewski z Pelplina i inni przyczynili się do rozwoju instytucyi piaseckiej. Był to 

jeszcze czas, ze nauczycielom nie zakazywano należenia do stowarzyszeń, które używały 

języka polskiego. Najwięcej zasług po Kraziewiczu dla Towarzystwa w Piasecznie położył 

Walenty Stefański, dawniejszy księgarz i drukarz w Poznaniu, później kupiec zboża i drzewa. 

Miał on odrębne przekonania, ale w każdym razie był to wielki patryota i mąż doświadczony, 

który umiał bardzo przystępnie do ludu przemawiać. 

Część II. 

W 1865 r. ogłosił Kraziewicz w „Przyjacielu Ludu”, który wychodził w Chełmnie pod redakcyą 

Danielewskiego, pamiętną odezwę do rolników, która na owe czasy tak była doskonałą i 

wyborną, że zalecano włościanom, aby codzień ją czytali. I dziś jeszcze owa rozprawa nie 

jest bez znaczenia, dlatego przytaczamy z niej najważniejszy ustęp:  

„Czemuż tak znaczna część tej ziemi, na której pracowali i dobrze się mieli i chwalili Boga 

ojcowie wasi lat sta, już wyszła z rąk waszych i coraz więcej jeszcze w inne przechodzi? 

Czemuż ta sama ziemia innym posiedzicielom dziś więcej wydaje, a wam przedtem tak 

skąpo rodziła? Czemuż tamtych, ta ziemia sama z biedaka wynosi na pana, a was z pana 

sprowadza na wyrobnika, sługę, biedaka, a niekiedy nawet na żebraka z kijem i torbą? Czas 

więc, czas już najwyższy przebudzić się nam i wziąć się szczerzej do pracy, aby z 

powszechnym postępem na świecie obok obcych i nasze postępowały gospodarstwa i 

wzrostem wydatków naszych pomnażały nasze dochody. Inaczej albowiem stać się łatwo i w 

krótkim czasie to może, iż przejdzie do ostatniej skiby w obce ręce ziemia nasza ojczysta i 

wtenczas wykreślą nas z pośród narodów żyjących - a co najgorsza, ze z własnej naszej 

winy. Ztąd wynika, że jedną z najświętszych powinności obywatelskich, jakie najwyższy sam 

włożył na nas, na włościan pomniejszych, większych i największych, jest ta, ażebyśmy 

rękoma i nogami, jak to mówią, trzymali się i pracowali w tej ziemi, od ojców naszych 

ukochanych powierzonej i za żadne pieniądze na świecie ani kawałeczka w obce nie 

puszczali ręce. Oj! nie bądź nikt Judaszem dla własnej ojczyzny, miał ją rozprzedawać po 

kawałeczku - jak Judaszowi na korzyść nie wyszły one srebrniki, które otrzymał za 

sprzedanie Zbawiciela, tak nie wyjdą i tobie na korzyść te pieniądze, które otrzymasz za 

sprzedanie ziemi ojczystej! Lecz nie dość, bracia rolnicy, posiadać kawał ziemi i w niej 

pracować: - wszak niejeden dziś co żyje o żebranym chlebie, posiadał także kiedyś piękny 

kawal ziemi i pracował w niej, a jednak wyszło mu na biedę. 

Potrzeba więc, sam to prosty rozum juz nam nakazuje, aby utrzymać się na ziemi ojczystej, 

aby zjeść, przyodziać i mieszkać jako tako, aby i dzieciom zostawić pamiątkę po sobie, 

gospodarzyć w niej i to tak, jak gospodarzą obcy, to jest rozumnie, z obrachunkiem i 

umiejętnością.  

Pamiętajmy, że ta odezwa była ogłoszoną przed 30 laty. Już wówczas przeczuwał niejako 

naczelnik Towarzystwa Piaseckiego, ze rozpoczną się usilne zabiegi, aby nas wywłaszczyć z 

ojczystej ziemi. Kraziewicz był pierwszym, który udowodnił czynem, że towarzystwa rolnicze 

ludowe nie tylko mogą u nas istnieć i korzystnie się rozwijać, ale są także koniecznie 

potrzebne. Na posiedzeniach Towarzystwa w Piasecznie i w innych miejscowościach wzywał 

włościan wymownymi słowy, aby porzuciwszy dawny sposób gospodarowania, przyswoili 



sobie nową ulepszoną metodę gospodarki. Zwracał przekonywająco uwagę, aby ograniczyć 

siew zboża, którego cena nie powiększyła się w cenie odpowiednio do wartości ziemi, a 

wydatki nadzwyczaj się pomnożyły. Jeżeli np. ziemia cztery razy więcej kosztuje, niż 

dawniej, podatki i wydatki są trzy razy większe, to zboże bodaj dwa razy jest droższe, niż w 

dawniejszych czasach. Dlatego polski gospodarz nie ma wyłącznie trudnić się uprawą zboża, 

ale owszem połowę potrzebnego dochodu powinien mieć z innych gałęzi rolnictwa, np. z 

chowu bydła i świń, ogrodownictwa, pszczelnictwa, drobiu itd. Trzeba znieść ugory i siać jak 

najwięcej roślin pastewnych. „Jeżeli rolnik nie obsiewa połowy swego pola roślinami 

pastewnymi (koniczyną, wyką, burakami, sporkiem itd.), albo trzeciej części, jeżeli posiada 

łąki, nie może wyjść na swoje i nigdy nie wydobędzie tyle zysku, jakieby przy lepszem 

gospodarowaniu mógł wydobyć.” Takie było zdanie Kraziewicza, a co najważniejsza, że 

stwierdził je czynem na swych polach, dlatego mimo wielkiej dzierżawy miał ładne z 

plebanek dochody.  

Głównie z początku na to uważał, aby gospodarze w okolicy Piaseczna zaprowadzili 

płodozmian. W tym celu miewał nie tylko pouczające rozprawy, ale udawał się osobiście na 

pola członków, udzielając rad praktycznych. Widząc, że Żydzi za pomocą lichwy niszczą 

rolników w okolicy, założył 1865 r. Spółkę pożyczkową w Gniewie, która za umiarkowanym 

procentem udzielała kredytu. Było to wielkim dobrodziejstwem dla ziemian, gdyż wówczas 

nie istniało jeszcze prawo o lichwie, zatem Żydzi brali nieraz po 50 procent od pożyczek. 

Sprowadzano też dla członków po zniżonych cenach gips, sól bydlęcą, nasiona itd. W 1865r. 

urządził Kraziewicz w Piasecznie małą wystawę rolniczą, która się dobrze udała i wywarła 

wielki wpływ na rolników w sąsiedztwie, a nawet Niemcy ją podziwiali. Była to w ogóle 

pierwsza wystawa rolnicza polsko – włościańska. 

Zwrócił też baczną uwagę śp. Juliusz na zaniedbane gospodarstwo domowe i kobiece. 

Mawiał on nieraz, że więcej „wyniesie kobieta fartuchem, aniżeli gospodarz wywiezie 

wozem". W skutek jego usilnych starań zawiązało się w Piasecznie Towarzystwo gospodyń, 

które z początku dobrze się rozwijało.  

Ważniejszą sprawą było założenie towarzystw rolniczych w Pieniążkowie, Bobowie i 

Pelplinie, które się utworzyły za staraniem i zachętą Kraziewicza. Przybywał jak najczęściej 

na ich posiedzenia i miewał praktyczne rozprawy. 

Dwa ważne przedsięwzięcia, które w czyn wprowadził, okazują bystrość tego męża i 

zrozumienie potrzeb gospodarzy włościańskich. Uznawał on od dawna potrzebę pisma 

rolniczego dla ludu i szkółek rolniczych. Od 1867 r. zaczął wychodzić „Piast" pod redakcyą J. 

Chociszewskiego w Chełmnie. Artykuły rolnicze pisał przeważnie Kraziewicz. W roku 1866 

założył w Piasecznie szkółkę rolniczą dla synów włościańskich, którzy opuścili szkolę. 

Szlachetne te usiłowania zwróciły uwagę rządu. Już w r. 1863 r. podejrzewano Kraziewicza, 

że popiera ruch powstańczy w Królestwie, dlatego odbywano u niego tak ścisłe rewizye, że 

go rozebrano nawet do koszuli. Na koniec postawiono go zupełnie z kraju usunąć. 

Wyszperano, że ojciec Juliusza, pochodził z Królestwa Polskiego i nie był naturalizowanym, 

chociaż zatem matka Juliusza była obywatelką Prus i on urodził się w Lidzbargu, wydał 

rentmistrz gniewki (prawie tyle co nasz komisarz) dekret, że Kraziewicz nie posiada praw 

obywatelskich, zatem zabroniono mu brania udziału w posiedzeniach Towarzystwa, a 

zarazem wyszedł rozkaz, że ma opuścić państwo Pruskie. Regencya kwidzyńska cofnęła 

jednakże rozporządzenie małego Bismarcka w Gniewie. 

Część III 

Podajemy dziś krótki opis jednego z posiedzeń Towarzystwa w Piasecznie. Było to dnia 10 

stycznia 1866 r. Zebrało się około 200 członków i gości; niektórzy z nich odbyli dwu i 

trzymilową podróż, aby uczestniczyć w zebraniu. Przewodniczący Kraziewicz, zagaiwszy 



posiedzenie, życzył licznie zebranym członkom pomyślnego Nowego Roku. Prosił przytem 

czule, aby jak najregularniej uczęszczać na posiedzenia i starać się o wzrost Towarzystwa. 

Ubolewa, że jeszcze wielu gospodarzy z okolicy nie należą do naszego grona, a choć 

niektórzy należą, pełni są oziębłości: „Jeżeli nasze Towarzystwo - były jego słowa - ma 

przyświecać przykładem, to potrzeba, abyśmy szczerze pracowali, połączeni duchem 

braterstwa, jedności i poświęcenia dla kraju, aby po nas jakaś pamiątka została.”  

Nauczyciel Czarnecki przemawiał w sprawie Towarzystwa Naukowej Pomocy: „Piękny i 

chwalebny cel ma owo Towarzystwo - były słowa mowcy - tj. kształcenie zdatnej i to ubogiej 

młodzieży. Nikt juz dzisiaj o tem nie wątpi, i  ten tylko naród kwitnąć może, w którym 

wszystkie stany mają sposobność nabywania oświaty. Chwalebne to stowarzyszenie wydało 

już obfite owoce, gdyż wielu gorliwych księży, wielu sprawiedliwych sędziów, profesorów, 

nauczycieli, lekarzy, a nawet rzemieślników zawdzięcza swą naukę dziełu dr.   

Marcinkowskiego. Towarzystwo Pomocy Naukowej nie ma tego powodzenia, jakie mieć 

powinno, gdyż mniejsi posiedziciele za mało o wzrost jego się starają. Towarzystwo nasze 

rolnicze słynie dziś w kraju, że za wzór je stawiają, niechże więc będzie przykładem co do 

poparcia Towarzystwa Pomocy Naukowej. Niech każdy z nas niesie ochoczo swój grosz 

wdowi, niech każdy członek Towarzystwa rolniczego w Piasecznie będzie zarazem 

członkiem Pomocy Naukowej, a przez to pokażemy, że istotnie o wzrost oświaty się staramy 

i pociągniemy może włościan i rzemieślników, aby nasz przykład naśladowali. Wszakżeż na 

lud głównie dobrodziejstwa Pomocy Naukowej spływają. Czasy są ciężkie, ale jednakże 

każdy z nas może poświęcić kilka złotych, a choćby trojaków na cel tak wzniosły”. 

Poparł przewodniczący mówcę temi słowy: „Złóżmy dowód, że umiemy sobie od ust odjąć, 

jeżeli chodzi o dobrą sprawę, o wzrost oświaty. Niech nie padną piękne słowa mowcy na 

opokę, ale na obfitą rolę, aby wydały stokrotny owoc, izby się dla nas dobrze i pomyślnie ten 

Nowy Rok zaczął. Pamiętajcie, że nie o to chodzi, aby wiele dać, ale aby każdy cos złożył.” 

Skutek tych przemówień był taki, ze od razu przystąpiło 62 członków do Towarzystwa 

Pomocy Naukowej z roczną składką 61 tal.  

Następnie miał przewodniczący bardzo zajmującą rozprawę o chowaniu bydła rogatego. 

Przyszła potem pod obrady sprawa założenia Niepowodzenia Towarzystwa zabezpieczenia 

od ognia, poruszona przez obywatela Jabłonkę z Barłożna podczas obchodu rocznicy 1865r. 

Walenty Stefański z Pelplina, któremu polecono zbadanie tej ważnej sprawy, oświadczył, że 

wypracował w tym względzie odpowiedni wniosek, który przeczytał na posiedzeniu. Okazało 

się, że przeprowadzenie tego wniosku napotkałoby na zbyt wielkie trudności, a największą z 

nich byłoby uzyskanie zatwierdzenia rządowego. Na wniosek przewodniczącego wybrano 

komisyą do rozpatrzenia się w tym wniosku. Zabrał glos Melchior Tollik, wiceprezes, znany z 

jędrnych przemówień. Oto wyjątek z jego przemówienia:  

„Potrzeba nam zgody, jedności, miłości i zaufania. Kwitną te cnoty w naszem stowarzyszeniu 

nie tyle jednakże, ileby należało. Słyszeliście po wiele razy szanownego obywatela 

Stefańskiego, jak nas zachęcał do pracy i oszczędności. Na tem dwojgu zawisła nasza 

pomyślność. Cóż pomoże, choćbyś robił od rana do wieczora i zarobił, dajmy na to, 10 

talarów dziennie, a wydawałbyś dziennie 10 talarów i 1 trojak, to w końcu straciłbyś 

wszystko, zatem trzeba nie tylko pracować, ale także oszczędzać. Nie żałujmy, kochani 

Bracia, trochę trudu nad uprawą naszej kochanej matki ziemi, uprawiajmy ją umiejętnie a 

pobłogosławi nam Bóg, że pola nasze złote kłosy rodzic nam będą. A jak macie ziemię 

uprawiać, tego uczy nasze Towarzystwo. Trzymajcie silnie garść ojczystej ziemi w rękach i 

nie sprzedawajcie jej za żadne pieniądze. Nie sądzicie, aby wam kto chciał więcej zapłacić, 

niż ziemia warta. Pamiętajcie, że przybywa kapitałów, ale nie przybywa ziemi. Ile to 



większych posiadłości przeszło w obce ręce - przynajmniej my mniejsi właściciele nie 

wypuszczajmy z ręki naszej ojcowizny”. 

Przewodniczący wezwał, pochwaliwszy to piękne przemówienie, aby popierać Towarzystwo  

rolnicze w Piasecznie, lub inne, a uważać to będzie za najmilszą nagród swej pracy. 

Obywatel Jabłonka z Barłożna uwiadomił, że jego parobek Józef Kreja oddal mu 10 talarów 

celem złożenia ich w kasie pożyczkowej. Przemawiał także J. Chociszewski o wielkiem 

znaczeniu Towarzystwa w Piasecznie, gdyż tu budzi się lud po wiekowem uśpieniu. Przykład 

nasz nie pozostanie bez wpływu na dalsze okolice. Walenty Stefański z Pelplina zwrócił w 

końcu uwagę na wystawę w Paryżu, która się odbędzie 1867 r. 

Nie ograniczył Kraziewicz wyłącznie swej pracy na zakres Towarzystwa w Piasecznie. Za 

jego staraniem powstało stowarzyszenie zabezpieczenia życia, które ze względu na wielk ie 

trudności założenia odrębnego Towarzystwa, utworzyło się jako filia niemieckiego 

podobnego zakładu. W 1867r. głównie za staraniem Kraziewicza został wybrany posłem do 

parlamentu na okręg kwidzyński Teodor Donimirski, chociaż mają tam Niemcy przewagę. 

Niepowodzenia majątkowe, jakich nie z własnej winy doznał Kraziewicz, przerwały jego 

pracę. 

Po roku 1870 istniało już Towarzystwo tylko z imienia, a gdy się przewodniczący przeniósł do 

Gdańska, upadło zupełnie. Ostatni raz wystąpił Kraziewicz publicznie 1877 r. na pogrzebie 

Hyacynta Jackowskiego z Lipienek, męża wielkich zasług dla narodowości polskiej w 

Prusach Zachodnich.  

Kraziewicz był wysoko wykształconym rolnikiem praktycznie i teoretycznie. Miał w sobie coś 

dziwnie pociągającego - słowa jego wychodziły z serca i padały w serca. Gdy przemawiał, 

wszyscy słuchali go z natężeniem. Każdą rozprawę mówił z pamięci. Posiadał niezwykły dar 

przystępnego wyjaśnienia spraw choćby najzawilszych. Słowa stwierdzał czynami. Na cele 

narodowe nie żałował grosza, choć nie posiadał wielkiego majątku. Kochał szczerze lud 

polski, i poświęcał się dla niego, ale nie żywił żadnej niechęci dla klas inteligentnych, a 

szczególną zaś czcią był przejęty dla kapłanów.  

Piszący z rozrzewnieniem wspomina te błogie chwile, które spędził razem z zacnym 

założycielem Towarzystwa Piaseckiego. Śpij spokojnie w ojczystej ziemi, zasłużony 

pracowniku na niwie narodowej, i niech cię choć w grobie otuli mir wiekuisty, którego nie 

znalazłeś na ziemi. Lud polski z wdzięcznością wspominać będzie twoje imię!  

 

Artykuł z gazety: Słowo Pomorskie 1929.06.02 R9 nr 125 PIASECZNO, pow. Gniew. 

Ważne dla kółek rolniczych! Dnia 20 maja br. minęła setna rocznica urodzin śp. Juliusza 

Kraziewicza dawniejszego dzierżawcy plebanki w Piasecznie i Tymawie, który się urodził 

dnia 20 maja 1829 roku w Lidzbarku, umarł 4 kwietnia 1895 r. w Murzynowie koło Środy. 

Zmarły zasłużył się wielce tym, że założył w Piasecznie pierwsze kółko rolnicze. Śp. Józef 

Chociszewski w książeczce „Pielgrzymka do ważniejszych miejsc w ziemiach polskich" na 

stronie 299 pisze o tem dosłownie: „Wypada tu też uczynić wzmiankę o Towarzystwie 

Rolniczym w Piasecznie, które się tu 1862 r. pod przewodnictwem Juliusza Kraziewicza 

zawiązało. Było to pierwsze towarzystwo włościańskie na całą Polskę. Na wzór tegoż 

powstały kółka rolnicze w Wielkim Księstwie Poznańskiem, zbawienny wpływ wywierające. 

Towarzystwo w Piasecznie zawsze obchodziło uroczyście rocznicę w kościele przed 

cudownym obrazem – a zwykle znaczna część członków przystępowała do Stołu 

Pańskiego." - By uczcić pamięć tego zasłużonego działacza na niwie polskiej, który rok przed 

powstaniem styczniowym umiał skupić rolników do wspólnej cichej a owocodajnej pracy na 

ziemi ojczystej, urządza Kółko Rolnicze w Piasecznie w poniedziałek dnia 3 czerwca br. 

dzień poświęcony pamięci swego założyciela. 


